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Збірка знайомить з успішними історіями участі українських жінок в демократичному 
розвитку своїх громад. У ній представлені ініціативи переможців та учасниць другого 
всеукраїнського конкурсу жіночих ініціатив, покликаного посилити активність жінок 
на місцях.
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Другий Всеукраїнський конкурс «Кращі жіночі ініціативи, які стали вагомими для 
демократичного розвитку місцевих громад (міст, селищ, районів)» стартував у 
травні 2019 року. 

Організаторами конкурсу виступили Європейська асамблея жінок-депутатів у 
партнерстві з Асоціацією міст України, Представництвом Ради Європи в Україні, 
Всеукраїнським об’єднанням жінок-депутатів і Міжнародною Амбасадою жінок-
підприємців.

Мета проекту – підвищення мотивації жінок до активної діяльності в площині 
демократичних змін через популяризацію кращих реалізованих ініціатив із 
різних громад України.

Учасники проекту: жінки-депутати, підприємці, науковці, громадські активісти, 
які зробили особистий вагомий внесок у розвиток своєї громади. 

Переможці визначені у таких номінаціях:

 найкраща жіноча ініціатива у категорії «Підприємництво» 

 найкраща жіноча ініціатива у категорії «Врядування» 

 найкраща жіноча ініціатива у категорії «Громадська діяльність» 

 найкраща жіноча ініціатива у категорії «Наукова діяльність» 

 найкраща жіноча ініціатива у категорії «Нова Україна» 

Автори найкращих жіночих ініціатив нагороджуються навчальною поїздкою до 
Європейського Парламенту.

Про проект
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Слово організаторів

Анастасія ПОПСУЙ 
Президент Європейської асамблеї 

жінок-депутатів

Українські жінки – надзвичайні. Вони 
небайдужі, мудрі та сильні і відігра-
ють значну роль у суспільних проце-
сах. Україна розвивається, і в цьому 
величезна заслуга нас, жінок, – на-
ших гарячих сердець і нестримного 
прагнення змін на краще для наших 
дітей. Яскравим свідченням цього є 
результати Всеукраїнського конкур-
су на кращі жіночі ініціативи в Укра-
їні, які стали вагомими для демокра-
тичного розвитку місцевих громад. 

Конкурс був започаткований у 2017 
році Європейською асамблеєю жі-
нок-депутатів у партнерстві з Між-
народною Амбасадою жінок-підпри-

ємців і Всеукраїнським об’єднанням 
жінок-депутатів, за фінансування 
Міністерства міжнародних справ 
Канади через Асоціацію міст Укра-
їни та Федерацію канадських муні-
ципалітетів. На перший Конкурс ми 
отримали кілька десятків цікавих 
жіночих ініціатив, а вже через рік на 
розгляд журі надійшло 135 заявок з 
усіх куточків нашої держави. Цього 
разу найбільш активно представлені 
Харківська та Житомирська області, 
а також території Сходу України.

Подані на Конкурс ініціативи за-
свідчили, що українське жіноцтво є 
надзвичайно чутливим до глобаль-
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Слово організаторів

них трендів демократії – екології 
й нових технологій, освіти і рівних 
можливостей. Дуже багато проектів 
стосуються теми децентралізації, 
об’єднаних територіальних громад, 
відкриття центрів надання адміні-
стративних послуг, розробки стра-
тегій і статутів громад. Зросла також 
кількість ініціатив, спрямованих на 
впровадження рівних можливостей 
у громадах, дотримання рівного до-
ступу до товарів і послуг для різних 
верств населення, інклюзії. 

Через надзвичайно цікаві та якісні 
проекти, за результатами конкурсу 
маємо переможців більше, ніж пла-
нувалося, – 24 переможці та 3 проек-
ти із особливим статусом «партнер-
ські» поза конкурсом. Такі результати 
додають оптимізму і впевненості у 
правильності обраного шляху. 

Для нас є дуже важливим, щоб кожна 
жінка розуміла, що від неї залежать 
демократичні процеси в державі,  
і саме від її активності в суспільно-

му та економічному житті залежить, 
як швидко змінюватиметься країна. 
Тому ми дякуємо всім учасницям 
конкурсу і закликаємо жіноцтво до 
подальших рішучих громадських дій 
і політичної активності задля демо-
кратичних змін на місцях.

Хочу також подякувати Асоціації 
міст України, Представництву Ради 
Європи в Україні, Всеукраїнському 
об’єднанню жінок-депутатів і Між-
народній Амбасаді жінок-підпри-
ємниць, а також особисто Марії 
Мезенцевій, Ірині Ярмоленко, Олені 
Масоріній, Вероніці Марчук, Оксані 
Білозір, Світлані Грищенко, Олексан-
дру Слобожану, Олені Тихомировій 
і багатьом іншим прекрасним лю-
дям, які долучилися та підтримали 
Конкурс «Кращі ініціативи жінок для 
демократичного розвитку місцевих 
громад». 

Докладніше про діяльність Євро-
пейської асамблеї жінок-депутатів 
на сайті: ccwea.org.ua. 
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Слово організаторів

Олександр Слобожан 
Виконавчий директор Асоціації міст України,  

кандидат наук з державного управління

Сьогодні неможливо уявити повно-
цінний розвиток громад без дотри-
мання принципів гендерної рівно-
сті  – невід’ємної цінності сучасного, 
демократичного та гармонійного су-
спільства. Для Асоціації міст Украї-
ни питання рівних можливостей та 
розширення участі жінок у місцево-
му самоврядуванні є пріоритетним. 
Адже зрозуміло, що рівно¬правне 
представництво забезпечує прийнят-
тя обґрунтованих рішень, справедли-
вий розподіл ресурсів і можливостей, 
підвищення якості життя всієї грома-
ди. У 2013 році Асоціація міст України 
схвалила Стратегію забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чо-

ловіків, яка стала частиною Стратегії 
розвитку АМУ. У 2018 році Асоціація 
міст України закликала громади-чле-
ни до підписання Європейської Хартії 
рівності жінок і чоловіків у житті гро-
мад, розробленої у 2004 році Радою 
європейських муніципалітетів і регіо-
нів (РЄМР), членом якої АМУ є з 2002 
року. Станом на вересень 2019 року 
до Хартії вже приєдналися 50 україн-
ських муніципалітетів.

Багато представниць жіночої статі 
працюють на благо українських міст, 
селищ та сіл на посадах голів громад, 
депутаток, очільниць місцевих управ-
лінь та комунальних підприємств, 
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що доводить: жінки здатні високое-
фективно керувати самоврядними 
інституціями. Але для забезпечення 
справжньої рівності необхідно подо-
лати стереотипи щодо ролі жінки у 
суспільному житті, зокрема, у полі-
тиці, які заважають їм реалізовува-
тися та досягати успіху. Збільшувати 
мотивацію жінок до участі в еконо-
мічній діяльності покликаний Всеу-
країнський конкурс «Кращі ініціативи 
жінок для демократичного розвитку 

місцевих громад», результати якого 
показали, що українські активіст-
ки підтримують глобальні тренди 
досягнення рівності та розвитку 
відповідального підприємництва. 
Проекти-переможці мають глибоке 
соціальне, екологічне та освітнє спря-
мування. Впевнений, що опубліковані 
у цьому виданні успішні приклади 
реалізації ініціатив стимулюватимуть 
українське жіноцтво до участі в усіх 
сферах розвитку громад. 



9

Слово організаторів

Олена Литвиненко 
Заступниця Голови офісу  

Ради Європи в Україні

Забезпечення рівних прав та мож-
ливостей для чоловіків і жінок у всіх 
сферах суспільного життя є безза-
перечною умовою дотримання прав 
людини та функціонування демо-
кратії. Запровадження гендерного 
підходу у місцеву політику допомагає 
краще зрозуміти і, відповідно, більш 
ефективно враховувати нагальні по-
треби всіх представників суспільства, 
що є необхідною умовою для поси-
лення соціальної справедливості, по-
кращення якості політики і подолан-
ня бідності. 

У нинішньому контексті економіч-
них викликів і відповідних політики 

й заходів жорсткої економії важливо 
визнати значний внесок жінок у сус-
пільство та економіку, а також високу 
ціну гендерної нерівності. Потрібно 
приділяти належну увагу формуван-
ню соціальних та економічних умов 
для здійснення рівних прав для чо-
ловіків і жінок, зокрема відкриваю-
чи для жінок більше можливостей у 
сфері економіки й сприяючи розвит-
ку їх економічної незалежності.

У Стратегії гендерної рівності Ради 
Європи на 2018 – 2023 роки наголо-
шено на цілях та пріоритетах Ради 
Європи, визначені заходи для досяг-
нення кращих результатів. У Стратегії, 
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зокрема, визнається важливість по-
долання постійних гендерних прога-
лин у сфері зайнятості, оплати праці, 
бідності, пенсійного забезпечення і 
незбалансованої частки домашніх 
обов’язків між жінками та чоловіка-
ми, оскільки такі питання є ключо-
вими для економічної незалежності 
жінок. 

Розширення економічних прав збіль-
шує доступ жінок до економічних 
ресурсів та можливостей, зокрема 
до роботи, послуг та, як наслідок, 
примножує їх внесок в економічний 
розвиток і зростання. 

Стійкість політики та політичної волі 
мають вирішальне значення для по-
кращення економічних можливостей 
та прав жінок у відповідності до Євро-
пейської соціальної хартії. 

Діяльність Ради Європи у галузі прав 
людини та гендерної рівності призве-
ла до напрацювання комплексних 
правових документів, які врегульо-
вують питання збалансованого пред-
ставництва жінок і чоловіків у полі-
тичному та суспільному житті. 

Конвенцію Ради Європи про запобі-
гання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та бороть-
бу із цими явищами (Стамбульська 
конвенція) широко визнають як най-
більш всеохоплюючий документ у 
боротьбі із насильством щодо жінок 

і домашнім насильством у багатьох 
його формах.

Варто звернути увагу на такі доку-
менти Ради Європи як:

 Рекомендація (2003) 3 Комітету мі-
ністрів «Досягнення збалансованої 
участі жінок та чоловіків у процесі 
прийняття політичних та суспільних 
рішень», яка стала відправною точ-
кою;

 нещодавня Рекомендація Комітету 
міністрів (2018) 4 щодо «Участі гро-
мадян у політичному житті на міс-
цевому рівні», яка закликає місцеві 
та регіональні органи влади сприяти 
більш збалансованому представ-
ництву чоловіків та жінок і вживати 
кроки, які б спонукали до поєднання 
активного політичного життя з питан-
нями сім’ї та професійної зайнятості.

З розвитком місцевого самовря-
дування зростає і роль депутатів 
місцевих рад, очільників громад та 
громадських діячів у напрацюванні 
та поширенні кращих практик та іні-
ціатив відкритого врядування. 

В рамках Плану дій Ради Європи 
для України на 2018 – 2021 роки ре-
алізується ціла низка проектів, які 
надають підтримку у забезпеченні 
рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків у всіх сферах життя нашого 
суспільства. 
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Вероніка Марчук 
Почесний Президент ГО «Міжнародна Амбасада жінок-підприємниць», 

адвокат, продюсер, член Польської Академії Фільму,  
Голова Правління Товариства Друзів України у Варшаві, 

Амбасадорка Польської мережі жінок-підприємниць

Все найважливіше у житті – жіночого 
роду:

УКРАЇНА – це ЖІНКА,

ДІЯ – це ЖІНКА,

ПЕРЕМОГА – це ЖІНКА,

ЛЮБОВ – це також ВОНА!

У чоловічому світі взаємна підтримка 
є нормою. Чоловіки зустрічаються та 
спілкуються переважно для того, щоб 

вирішити ділові питання, навіть коли 
це зовсім не офіційні зустрічі. Ми ж, 
жінки, більшість свого часу присвячу-
ємо родині, друзям, хатнім роботам, 
благодійності. У нашому суспільстві 
ще й досі не дуже прийнято дбати 
про себе, про свої потреби, в тому 
числі бізнес і кар’єрний ріст. А успіш-
но поєднати все, стати сьогодні ліде-
ром чи ініціатором великих проек-
тів – для жінки є справжнім подвигом. 

У цьому контексті Конкурс найкра-
щих жіночих ініціатив для демокра-
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тичного розвитку місцевих громад є 
винятковим проектом, який ми з ра-
дістю підтримуємо. 

За кордоном дивуються: як це мож-
ливо взагалі жити і працювати в кра-
їні, де триває війна, де відсутня ста-
більна економіка, де повага до жінок 
ще залишає бажати кращого. А ми, 
українки, далі посміхаємося, чудово 
виглядаємо та ще й маємо стільки 
фантазії та енергії, що допомагаємо 
іншим жінкам. Я пишаюся нашими 
жінками, дуже поважаю і вдячна за 
те, що можемо співпрацювати, зо-
крема з Анастасією Попсуй і Окса-
ною Білозір.

Велика справа організувати і пока-
зати всьому світу тих жінок, котрі 
присвятили свій цінний час та вміння 
реалізації нелегких завдань і мають 
конкретні результати в підприємни-
цтві, в самоврядуванні, в науковій 
діяльності.

Ми будуємо історію, пишемо її жіно-
чими руками. Ми робимо це для всіх, 
але, насамперед, для нашої країни, 
для наших дітей та їхнього майбут-
нього. Це і є прояв жіночої любові в 
сьогоднішньому неймовірному світі. 

Дівчата, вітаємо Вас та бажаємо 
успіхів! 
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Категорія 
ПІДПРИЄМНИЦТВО



14 Категорія «Підприємництво»

І МІСЦЕ

ІРИНА БІЛИК 
Директорка ТОВ «Білка – зелені 

думки в дії», м. Харків

ІНІЦІАТИВА: ТОВ «Bilka – зелені дум-
ки в дії» – соціальне підприємство, 
створене задля формування екологіч-
ного мислення в українців. Своєї мети 
підприємство досягає двома шляха-
ми  – це виробництво еко-товарів та 
просвітницька діяльність.

Команда підприємства виробляє тек-
стильні торбинки та сумки для поку-
пок і багаторазові бахіли, таким чином 
популяризуючи заміну одноразових 
поліетиленових речей на практичні ба-
гаторазові. До співпраці активно залу-
чаються громадські організації. Напри-
клад, членкині ГО «АММА» – матусі, що 
опинилися у важких життєвих обстави-
нах, шиють торбинки, сумки, органай-
зери, отримуючи стабільний заробіток. 
Тканину для пошиття підприємство 
отримує від виробництв-партнерів, які 
передають на створення еко-товарів 
залишки текстилю, що залишається 

від створення, наприклад, туристично-
го спорядження. 

У середньому щодня підприємство от-
римує замовлення на 15-20 еко-торби-
нок. За місяць – 450, за рік – 5400. Уже 
більше 6000 клієнтів здійснили замов-
лення торбинок через соцмережі, та-
ким чином скоротивши використання 
поліетиленових пакетів на 3 000 000 шт. 
Чималою популярністю користуються і 
багаторазові бахіли. Лише протягом 
січня-березня 2019 року підприємство 
продало більше 2500 еко-бахіл. 

Важливе місце у діяльності ТОВ «Білка – 
зелені думки в дії» займає просвітницька 
діяльність. Підприємством була започат-
кована ініціатива «Офіс сортує». Проект 
спрямований на навчання персоналу 
офісів Харкова сортуванню сміття та 
правильному поводженню з відходами. 
Також було відзнято цикл інформатив-
них відеосюжетів про те, як зменшити 
використання одноразового упакуван-
ня при відвідуванні супермаркетів. Крім 
того, команда підприємства система-
тично створює плакати та флаєри щодо 
екологічних проблем сьогодення та 
можливі шляхи їх вирішення. 
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ІІ МІСЦЕ

ВІКТОРІЯ АГЄНТАЄВА 
Директорка комунальної установи 

«Агенція розвитку Широківської 
громади», с. Широке, Запорізька 

область

ІНІЦІАТИВА: «Бізнес-діалоги» заради 
розвитку громади – це діалогові зустрі-
чі з представниками бізнесу щодо роз-
витку громади, виявлення та вирішення 
поточних проблем, які турбують малий 
та середній бізнес, залучення підприєм-
ців до участі в реалізації проектів, що є 
актуальними для мешканців громади. У 
зустрічах беруть участь голова грома-
ди, представники виконкому, провідні 
фахівці сільської ради та комунальних 
установ, які можуть проконсультувати 
підприємців із важливих для них питань 
– юристи, землевпорядники, адміністра-
тори ЦНАПу, працівники «Агенції розвит-
ку Широківської громади» та суб’єкти 
господарювання, які ведуть свою біз-
нес-діяльність на території громади.

Перший «Бізнес-діалог» відбувся у бе-
резні 2018 року. Станом на квітень 2019 

року відбулося чотири зустрічі у такому 
форматі. Зустрічі щоразу відбуваються 
на нових локаціях – на виробництвах, у 
конференц-холі, у парку тощо.

Метою ініціативи є налагодження кому-
нікації та встановлення партнерських 
стосунків між місцевим бізнесом і гро-
мадою, розширення ділових зв’язків між 
підприємцями, які працюють на терито-
рії громади, стимулювання розвитку міс-
цевого підприємництва, створення умов 
для формування нових галузей, об’єд-
нання зусиль навколо розвитку громади 
на основі міжсекторної співпраці.

Завдяки «Бізнес-діалогам» протягом 
2018 року було змінено юридичну 
адресу та перереєстровано 20 під-
приємств – вони були офіційно зареє-
стровані на території Широківської гро-
мади. Внаслідок цього зросла кількість 
податкових надходжень до бюджету 
громади – 7-10% від загального бю-
джету. Приватні інвестори долучилися 
до фінансування розробки містобудів-
ної документації – генеральні плани, 
плани зонування населених пунктів, а 
земельні ділянки почали більш ефек-
тивно використовуватися. 

Серед іншого зустрічі в такому форматі 
сприяють легалізації працевлаштуван-
ня та підвищення прозорості оплати 
праці, залученню інвестицій для поси-
лення економічної спроможності ОТГ, 
збільшенню кількості самозайнятого 
населення, більш активній участі під-
приємців у житті громади, підтримці 
місцевих ініціатив – соціальних, куль-
турних та інших. 
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ІІ МІСЦЕ

ІВАННА АНТОНЮК 
Директорка ТОВ «ІА «Це Рівне,  

друже», м. Рівне

ІНІЦІАТИВА: Rivne StartUp Club – міс-
цева інформаційно-освітня платформа 
для молодих, активних, креативних лю-
дей, які прагнуть самореалізуватися, 
започаткувати власну справу, зробити 
кар’єру. 

Ініціатива започаткована 2014 року із 
неформальних зустрічей з місцевою 
молоддю для створення комфортного 
середовища для висловлення влас-
них думок та проблем. На сьогодні це 
повноцінна платформа, яка включає 

у себе проведення воркшопів, спічів 
і тренінгів, щоб допомогти місцевій 
молоді здобути нові знання та нави-
чки. Цільовою аудиторією є студенти 
випускних курсів місцевих ВНЗ, пред-
ставники малого та середнього біз-
несу та всі, хто прагне започаткувати 
власну справу. До реалізації ініціативи 
залучаються університетські громади, 
місцеві ЗМІ, фізичні особи – підприєм-
ці та волонтери.

Проект Rivne StartUp Club уже об’єд-
нав понад 300 учасників та сприяє 
встановленню зв’язків між студента-
ми, підприємцями та представниками 
влади, налагоджує шляхи до співпраці, 
залучаючи учасників до тренінгів та 
розробки концепції сталого розвитку 
з підприємництва. Заходи у рамках 
проекту забезпечують контакти для 
подальшого збільшення підприємців, 
працевлаштування студентів та від-
криття нових проектів. 

На локальному рівні проект руйнує сте-
реотипи щодо започаткування власної 
справи та навчає молодь міста Рівного 
особливостей підприємництва та по-
будови кар’єри, щоб призвести до зни-
ження рівня трудової міграції у місті. 
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ІІІ МІСЦЕ

ЖАННА СОЛОВЙОВА 
Виконавча директорка неурядової 
громадської організації «Сучасний 
Формат», Голова правління Фонду 
громади Житомира, м. Житомир

ІНІЦІАТИВА: Програма розвитку біз-
несу ВПО та місцевих громад. Ініціа-
тива започаткована у 2015 році у співп-
раці з Представництвом МОМ в Україні 
за фінансової підтримки UKAID, Євро-
пейського Союзу, Федерального Уряду 
Німеччини. 

Проект надає змогу учасникам отри-
мати інструменти та методи, які дозво-
ляють їм розвивати власний підприєм-

ницький напрямок, покращувати вже 
існуючі бізнеси. Крім того, проект має ін-
теграційний компонент, оскільки участь 
у ньому можуть брати як внутрішньо 
переміщені особи, так і місцеві жителі.

Програма надає змогу учасникам от-
римати інструменти (обладнання) для 
розвитку власного підприємницького 
напрямку, покращувати вже існуючі 
бізнеси. В рамках проекту учасники от-
римують гранти на самозайнятість – до 
650 євро та на мікропідприємництво – 
до 2500 євро. Гранти надаються лише у 
вигляді обладнання. У рамках програми 
бенефеціарам також надається інфор-
маційно-консультаційний супровід у ве-
денні підприємницької діяльності.

У березні 2016 року був відзнятий віде-
оролик про учасників Програми та їхню 
участь у ній. Два роки поспіль Фонд 
громади Житомира є лідером у номіна-
ції «Витрати на економічний розвиток» 
відповідно до щорічного Національно-
го рейтингу благодійників. З 2015 року 
грантову підтримку отримали понад 500 
осіб на загальну суму понад 13 млн грн. 
Це є значною інвестицією у покращення 
якості життя самих учасників і регіону в 
цілому. 
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ІІІ МІСЦЕ

ВІКТОРІЯ ПРИДАТКО 
Підприємець, 
 м. Покровськ,  

Донецька область

ІНІЦІАТИВА: працевлаштування без-
робітних внутрішньо переміщених 
осіб. У 2016 році було засновано під-
приємство з благоустрою та ландшаф-
тного дизайну території на професій-
ному рівні. До роботи в ньому задіяли 
незахищені верстви населення Донба-
су – безробітних переселенців. 

Уже за деякий час якісної роботи ко-
лектив підприємства зміг придбати 
власну техніку, яка розширила можли-
вості з благоустрою міста та регіону. 
Був створений проектний напрямок з 
виконання ландшафтних рішень. Крім 
того, команда підприємства почала 
займатися громадським харчуванням. 
Було придбане та відремонтовано 
приміщення і відкрито пункт якісного 
харчування, де відвідувачі – жителі 
та гості міста обслуговуються за най-
нижчими цінами у місті та, головне, 

безкоштовно харчується колектив під-
приємства.

Завдяки реалізації ініціативи було ство-
рено додаткові робочі місця для без-
робітних переселенців – 9 постійних та 
понад 60 сезонних. Надано соціальну 
підтримку розгубленим, зневіреним та 
безпритульним людям. 

Семеро працівників підприємства за 
підтримки керівника відкрили власні 
ФОП і стали самостійно займатися біз-
несом. Вони теж залучили до роботи 
осіб у скрутних життєвих обставинах – 
а це 46 постійних та більше 300 сезон-
них робочих місць. 
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І МІСЦЕ

ОЛЕНА ШИЛОБРИД 
Начальниця Управління 

економічного розвитку і торгівлі 
виконавчого комітету  

Біловодської селищної ради,  
с. Біловодськ,  

Луганська область

ІНІЦІАТИВА: створення громадських 
організацій для згуртування грома-
ди та вирішення суспільно важли-
вих проблем. Біловодська ОТГ – єдина 
громада на Луганщині, що об’єднала-
ся у межах всього району. До її складу 
увійшли 33 населені пункти з населен-
ням 23 тис. осіб. Значна віддаленість 
населених пунктів від центру громади, 
низький рівень інфраструктури, со-
ціальна напруга через невдоволення 
діями попереднього керівництва під-
штовхнули до дій, що мають об’єднати 
людей і допомогти вирішувати нагаль-
ні питання. 

У 2018 році було зареєстровано 
6 нових громадських організацій.  
9 ГО, що перебували у пасивному ста-

ні – «реанімовано». Ще 4 громадські 
організації вже є на стадії реєстрації. 
Громадськість одразу активно включи-
лася у життя громади. Першим спіль-
ним результатом стало затвердження 
Стратегії розвитку Біловодської ОТГ до 
2023 року. Почали активно працювати 
з міжнародними партнерами: Програ-
мою розвитку ООН, Українським жі-
ночим фондом, українсько-швейцар-
ським проектом «Despro», дитячим 
фондом ЮНІСЕФ. Біловодська селищ-
на рада взяла на себе зобов’язання 
щодо співфінансування проектів, ініці-
йованих громадою.

Лише у 2018 році за ініціативи громад-
ськості та завдяки активній діяльності 
ГО на території Біловодської ОТГ ре-
алізовано 21 проект. Зокрема, у най-
більших селах громади облаштовано 
6 віддалених робочих місць адміні-
страторів ЦНАП, створено спортклуб в 
с. Євсуг, відремонтовано шкільну їдаль-
ню в с. Новодеркул, створено куточки 
дозвілля на базі закладів культури в 
селах громади, встановлено спортивні 
тренажери, облаштовано простір для 
дозвілля молоді тощо. 

У 2019 році започатковано реалізацію 
Бюджету участі, у рамках якого гро-
мадськість може реалізувати свої ідеї 
за рахунок коштів місцевого бюджету.

Очікуваний результат отримано – гро-
мадськість активізувалася, налаго-
джений діалог між владою та громад-
ськістю, суспільно важливі питання 
вирішуються спільно, населення грома-
ди прагне змін і особисто їх ініціює.  
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ІІ МІСЦЕ

АНАСТАСІЯ КОБЕЦЬ 
Депутатка Харківської обласної 

 ради, членкиня постійної комісії  
з культури, туризму,  

спорту та молоді, м. Харків

ІНІЦІАТИВА: «Deputatquest» – про-
ект, що дозволяє молоді в інтерактив-
ній формі дізнатися про роботу Харків-
ської обласної ради. 

Проект побудований в сучасній на-
вчально-ігровій формі. Молодь вирі-
шує завдання в команді, яку очолює 
депутат. Депутат постій-
но консультує команду 
для якомога швидшого 
проходження на наступ-
ний рівень проекту. 

Для участі у проекті 
було надіслано понад 
300 заявок від студен-
тів. З них відібрано 20 
та залучено до участі 
11 депутатів. Протягом 
двох тижнів команди 

виконували завдання та проводили 
різноманітні зустрічі з депутатами та 
директорами комунальних установ. 
Студенти здійснювали екскурсії на ко-
мунальні підприємства, в комунальні 
заклади, до музею місцевого самовря-
дування. Крім того, виконували цікаві 
завдання. Наприклад, грали у «камінь/
ножиці/папір» з головою облради, ро-
били селфі на фоні якомога більшої 
кількості табличок місцевих рад, доїли 
корів тощо. 

Кульмінація проекту – голосування за 
кращу команду у Фейсбук. У результа-
ті усі учасники отримали призи та по-
їхали на екскурсію до верховної Ради 
України.

Харків – молодіжне місто з великою 
кількістю вишів. Ознайомлення молоді 
з діяльністю обласної ради підвищує її 
довіру до місцевого самоврядування, 
що є запорукою розвитку демократії 
на місці. Після завершення проекту 
був отриманий позитивний результат. 
Молодь виступала з ініціативами щодо 
підвищення якості життя регіону. 
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ІІ МІСЦЕ

КАТЕРИНА РУДЕНКО 
Депутатка Долинської  

районної ради, м. Долинська, 
Кіровоградська область

ІНІЦІАТИВА: Жіноча рада – це добро-
вільне неприбуткове об’єднання жінок, 
діяльність яких базується на принци-
пах свободи, справедливості, рівності, 
толерантності, законності та гума-
нізму. До складу ради входять жінки 
різних професій, світоглядів – лікарі, 
вчителі, підприємці, пенсіонари, домо-
господарки.

Рада займає активну громадянську 
позицію – надання волонтерської до-

помоги в зону ООС, проведення заходів 
до Дня людей похилого віку, відзначен-
ня державних свят, проведення дитя-
чих конкурсів тощо. 

Відбувається активна співпраця з гро-
мадською організацією «Волонтери 
Долинщини». Членкині Жіночої ради 
колективно ліплять вареники, випіка-
ють смаколики і передають на передо-
ві позиції Сходу для підняття бойового 
духу захисників України.

Також Жіночою радою була органі-
зована і проведена виставка-продаж 
робіт умільців Долинщини «Традиції. 
Творчість. Креатив». Метою виставки 
була активізація творчого потенціа-
лу самобутніх майстрів Долинського 
краю з відродження української духо-
вності та утвердження національної 
самосвідомості нашого народу. Гості 
виставки могли не лише побачити 
весь розмаїтий світ творчого доробку 
Долинського краю, а й придбати собі 
те, що сподобалося.

Жіноча рада завжди у центрі усіх сус-
пільно важливих подій Долинщини. 
Кожна її членкиня – коліщатко єдиного 
злагодженого механізму. 
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ІІІ МІСЦЕ

ІРИНА КОБЗАР 
Депутатка Вишневої міської ради,  

м. Вишневе, Київська область

ІНІЦІАТИВА: Громадський бюджет 
м. Вишневе – це форма прямого во-
левиявлення жителів міста, що впрова-
джує інноваційні механізми залучення 
громадськості до розподілу коштів 
міського бюджету та спрямована на 
демократичний процес обговорення 

громадою напрямків використання 
цих коштів.

Вперше Громадський бюджет у Вишне-
вому був запроваджений у 2018 році. 
Тоді було подано 19 проектів. Наступ-
ного року – активність громадськості 
зросла. Було подано 25 ініціатив. Після 
реалізації перших проектів, мешканці 
міста побачили, що Громадський бю-
джет реально дає можливість спряму-
вати частину місцевого бюджету на ті 
ідеї, що є дійсно актуальними для жи-
телів міста.

Фінансування «Громадського бюджету 
м. Вишневе» здійснюється за рахунок 
коштів фонду розвитку міського бю-
джету і складає 1 000 000 грн. 
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І МІСЦЕ

ІРИНА КРАСНОЛОБОВА 
Президент благодійної організації 

«Молодіжний благодійний  
фонд «Ініціатива»,  

м. Харків

ІНІЦІАТИВА: допомога постраждалим 
від насильства за ознакою статі та/або 
домашнього насилля. Таку допомогу 
БО «Молодіжний благодійний фонд 
«Ініціатива» здійснює з 2010 року. 
За  цей час було реалізовано понад 
20 проектів спрямованих на допомогу 
найуразливішим категоріям населен-
ня – дітям-сиротам, жін-
кам та дівчатам, які пе-
ребувають у кризових 
ситуаціях тощо. 

Проводячи дослідження 
та аналізуючи пробле-
ми та потреби громади 
Харкова, було ініційова-
но ряд проектів із соці-
ального захисту, у тому 
числі в сфері протидії та 
попередження домаш-

нього насильства. Проекти профінан-
совані у рамках соціального замовлен-
ня Харківської міської ради.

Крім того, у рамках проекту у 2016 році 
у Харкові було відкрито перший в Укра-
їні притулок для жінок, які постраж-
дали від насильства. Для цього було 
залучено потенціал Харківської міської 
ради та фінансування Фонду ООН у га-
лузі народонаселення. За рік притулок 
почав працювати у якості комунально-
го закладу.

Також завдяки діяльності Фонду у бе-
резні 2019 року у Харкові почав роботу 
ще один об’єкт для допомоги постраж-
далим від насильства – «Центр соці-
ально-психологічної реабілітації «Розі-
рви коло».

За час проектної діяльності соціальну 
допомогу у Харкові отримали понад 
1500 осіб, більше 300 тис. осіб охопле-
но інформаційною кампанією. За два 
роки клієнтами притулку для жінок 
стали більше 100 осіб і ще понад 1000 
отримали допомогу дистанційно. 
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ІІ МІСЦЕ

ЄЛИЗАВЕТА КУЗЬМЕНКО 
Журналістка, комунікаційниця,  

м.Київ

ІНІЦІАТИВА: «Я тобі не дорогень-
ка». Ініціатива започаткована після 
прес-конференції Петра Порошенка 
28 лютого 2018 року, на якій Президент 
застосував до журналістки видання 
«Детектор Медіа» Марини Баранів-
ської звернення «дорогенька». Журна-

лістську спільноту таке звернення обу-
рило. Журналісти назвали це проявом 
сексизму в медіа і закликали протиді-
яти цьому. 

До 8 березня була випущена серія фут-
болок із написом «Я тобі не дорогень-
ка». Після цього стартував флешмоб. 
Тисячі жінок вийшли на Марш жінок 
до 8 березня, багато з них тримали у 
руках плакати «Я тобі не дорогень-
ка». Крім того, на Громадському радіо 
з’явився подкаст «Я тобі не дорогень-
ка» про жінок, які змінюють Україну.

Після цієї ініціативи у медіа почалася 
дискусія про сексизм щодо журналіс-
ток, а також щодо гендерного паритету 
жінок у ЗМІ; почали створюватися про-
грами, де йдеться про недопустимість 
приниження за ознакою статі; розпоча-
лася саморегуляція та самопідтримка 
журналістками, які виступають проти 
нерівності статей в медіа, створена ни-
зова ініціатива «Жінки в медіа». 
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ІІ МІСЦЕ

ОЛЕНА НІЖЕЛЬСЬКА 
Голова ГО «Кризовий медіа-центр 
«Сіверський Донець», депутатка 
Сєвєродонецької міської ради,  

м. Сєвєродонецьк,  
Луганська область

ІНІЦІАТИВА: кризовий медіа-центр 
«Сіверський Донець» – публічна 
платформа для акумуляції та опера-
тивного розповсюдження об’єктивної 
інформації щодо актуальних подій 
політичного, військового, суспільного 
характеру заради відновлення взаєм-
ної довіри у місті. Медіа-центр створе-
ний у лютому 2015 року у відповідь на 
складні інформаційні виклики, спри-
чинені потужною медійною присутні-
стю Росії, її агресивною інформацій-
ною кампанією та гібридною війною 
в Україні. 

Команда кризового медіа-центру «Сі-
верський Донець» переконана, що 
відповіддю на інформаційну агресію 
мають бути демократичні засоби, 
оскільки тими ж пропагандистськи-

ми методами відповідати не можна. 
Центр – це місце, де розвиваються нові 
форми комунікації, створюються умо-
ви для плідної співпраці, генеруються 
ідеї та виробляються механізми актив-
ної участі громадян у суспільно-полі-
тичних процесах. Тут регулярно відбу-
ваються прес-конференції та брифінги 
представників влади, громадськості та 
бізнес-середовища. Формується куль-
тура діалогу через проведення різно-
манітних комунікативних заходів. Від-
булося також гуртування журналістів, 
як професійних, так і громадських.

За 4 роки діяльності Центру було ре-
алізовано 25 проектів, колектив відві-
дав 45 міст України, організовано 416 
власних заходів, участь у яких взяли 
понад 5200 осіб, підготовлено близько 
1000 прес-релізів. 



28 Категорія «Громадська діяльність»

ІІІ МІСЦЕ

ЮЛІЯ КАБАНОВА 
(ШПАКОВИЧ) 

Заступниця головного редактора 
РІА «Бліц», координаторка Центру 

розвитку місцевої демократії у місті 
Фастів, м. Фастів, Київська область

ІНІЦІАТИВА: громадський демокра-
тичний простір «П’ятачок демокра-
тії» – облаштована в центрі міста пло-
ща, де встановлено екран, на якому 
транслюються сесії міської ради, віде-
орепортажі про міські події, розповіді 
про сесії тощо. Проводяться різнома-
нітні івенти та акції соціального та по-
літичного спрямування, демократичні 
ініціативи громади міста. 

Проект реалізовувався за кошти 
міського бюджету, внесків мешкан-
ців та грантових коштів від Конгресу 
місцевих та регіональних влад Ради 
Європи. Окрім екрану, Громадський 
демократичний простір облагородили 
плиткою, висадили зелені насаджен-
ня, встановили головний міський го-
динник, ліхтарі, лавочки та інсталяцію 

«Серця Єднання», на яку кошти зібра-
ли самі фастівчани. 

Завдяки реалізації проекту, вдалося 
визначити коло громадських активіс-
тів із різних сфер життя та об’єднати їх 
над вирішенням важливих суспільних 
питань. Вони спільно почали працю-
вати над забезпеченням прозорості 
та відкритості роботи місцевої влади, 
її підзвітності громадянам, контролю-
вати контент, який транслюється на 
екрані, залучати соціально-вразливі 
цільові групи.

Після реалізації проекту мешканці та 
гості міста мають можливість отриму-
вати інформацію з перших вуст без-
посередньо з екрану. Це дало змогу 
зменшити передумови для провоку-
вання конфліктів громадян і влади, 
підвищило ступінь взаємної довіри та 
поваги. В цілому місто отримало біль-
шу узгодженість дій влади і громад-
ськості. Громадський демократичний 
простір «П’ятачок демократії» підви-
щив згуртованість людей, збільшила-
ся соціальна та політична активність 
фастівчан. 
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І МІСЦЕ

АЛІНА ГАРКАВА 
Студентка ІІІ-го курсу 

Житомирського державного 
університету ім. І. Франка, 

спеціальність – журналістика, 
помічниця-консультант депутатки 

Житомирської міської ради,  
м. Житомир

ІНІЦІАТИВА: власна методологія та 
критерії дослідження онлайн-но-
вин і реклами. Протягом місяця про-
ведений аналіз найбільш популярних 
ЗМІ міста та зовнішньої реклами на 
центральних вулицях в аспекті демон-
страції жінок та чоловіків, їхніх ролей 
з огляду на гендерну рівність та етичні 
стандарти. 

Завдяки такому аналізу з’ясовано, 
що в друкованих виданнях чоловіки 
постають як герої новин, фото та екс-
перти, а жінки переважають на фото. 
У  онлайн-виданнях новини мають пе-
реважно нейтральний характер (не 
зосереджені навколо одного конкрет-
ного героя), більшість коментарів та-

кож нейтральні (цитати певних установ, 
служб), фото нейтральні. У рекламі, на 
білбордах переважають жінки: нянь-
ки, сексуальний об’єкт для заохочення 
протилежної статі до товару й т. д, а чо-
ловік  – успішний бізнесмен, завидний 
холостяк, але й у сфері охорони здо-
ров’я (проктологія) на рекламі зазви-
чай розміщують чоловіка, що певною 
мірою є дискримінацією, адже такі про-
блеми зі здоров’ям може мати й жінка.

Аналіз медійного простору допомо-
же засобам масової комунікації стати 
більш гендерно чутливими, а це змі-
нить на краще свідомість громадськос-
ті щодо теми рівних можливостей, 
зламає старі стереотипи, сприятиме 
формуванню толерантності один до 
одного, а Житомир стане по справж-
ньому містом рівних можливостей.

Оприлюднення та обговорення ре-
зультатів дослідження відбулося на се-
мінарі для журналістів та представни-
ків рекламних агенцій під час GENDER 
MONTH «Житомир – місто рівних мож-
ливостей».  
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ІІ МІСЦЕ

ОЛЕНА СТРЕЛЬНИК 
Доцентка кафедри філософії та 

соціально-політичних дисциплін 
Полтавського національного 

технічного університету  
ім. Ю. Кондратюка,  

м. Полтавам

ІНІЦІАТИВА: дослідницький проект 
«Турбота як робота: баланс мате-
ринства та праці як складова гендер-
ної рівності». Мета проекту – виявити 
суспільні умови поєднання жінками 
репродуктивної та оплачуваної праці 
в Україні та особисті стратегії поєд-
нання материнства та роботи, а також 
розробити практичні рекомендації по 
створенню дружніх до матерів і сімей 
суспільств і робочих місць.

Упродовж 2015-1016 років було про-
ведене соціологічне дослідження 
методом анкетування (373 особи) та 
інтерв’ю з мамами (27 осіб), які працю-
ють за наймом, мають принаймні одну 
дитину віком від 3 до 10 років та про-
живають у великих містах (на прикладі 

Полтави та Києва). У якості додатково-
го методу дослідження було викори-
стано дані державної та міжнародної 
статистики про доступність дитсадків 
та батьківських відпусток, про вплив 
материнства на жіночу зайнятість, а 
також повідомлення Інтернет-форумів 
для матерів. З’ясовано уявлення ма-
терів про належну турботу про дітей, 
суперечності державної політики під-
тримки сімей і матерів через механізми 
державних дитсадків і батьківських від-
пусток, позиції матерів на ринку праці, 
виявлено (не)дружність робочих місць 
до працівниць із сімейними обв’язка-
ми, гендерний розподіл ролей у сім’ях. 
Окрема увага приділена групам мате-
рів, які мають обмежений доступ до 
ресурсів підтримки: самотніх мам і ма-
тусь, які мають дітей з інвалідністю. 

Проект був реалізований у контексті 
публічної соціології одночасно як ака-
демічний, покликаний підняти тему 
материнства в українській соціології, 
та як публічний, спрямований на сти-
мулювання суспільних змін у ставленні 
до репродуктивної праці в її зв’язку з 
гендерною нерівністю. Авторські роз-
робки стали частиною соціального 
проекту «Пазл життя: відповідальне 
батьківство» (у співпраці з Посоль-
ством Швеції в Україні, м. Полтава) та 
«Полтава очима жінок» (у співпраці з 
ГО «Демократичний альянс жінок»). 
Результатом проекту стала публікація 
книги, низка інтерв’ю та авторських 
популярних публікацій для регіональ-
них та місцевих медіа, два соціальних 
проекти, низка публічних лекцій та ви-
ступів. 
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ІІІ МІСЦЕ

ОКСАНА КРАВЧЕНКО 
Доктор педагогічних наук, доцент, 

декан факультету соціальної та 
психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного 
університету ім. П. Тичини

ІНІЦІАТИВА: науково-дослідна роз-
робка системи соціально-психо-
логічної реабілітації студентської 
молоді з обмеженнями життєдіяль-
ності засобами інклюзивного туриз-
му в умовах закладу освіти. 

Протягом останніх років у сфері освіти 
України постають нові виклики щодо 
забезпечення прав і можливостей осіб 
з особливими потребами на здобуття 
освіти на всіх рівнях і створення для 
цього відповідних умов. Вирішення 
такого завдання повинне мати комп-
лексний характер. З цією метою в 
Уманському державному педагогічно-
му університеті ім. П. Тичини створено 
Центр соціально-освітньої інтеграції та 
інклюзивного реабілітаційно-соціаль-
ного туризму «Без бар’єрів». 

Метою діяльності центру є консолідація 
зусиль відповідних структурних підроз-
ділів університету, залучених органів 
виконавчої влади та громадських орга-
нізацій, спрямованих на соціально-пе-
дагогічну підтримку осіб з обмеженими 
можливостями щодо їх адаптації до 
студентського та педагогічного колек-
тиву, інтеграції в освітнє та соціальне 
середовище, створення умов для їх са-
морозвитку та самореалізації.

У цьому контексті науково обґрунтова-
но та апробовано інноваційну послугу 
закладу освіти і вид соціально-пси-
хологічної реабілітації студентської 
молоді з інвалідністю – інклюзивний 
туризм. Встановлено, що це потужний 
засіб активної реабілітації, який вклю-
чає психологічні, педагогічні, фізичні, 
фізкультурно-спортивні, соціально-по-
бутові та медичні заходи. У рамках 
проекту також започатковано студент-
ський конкурс проектів «Подорожує-
мо без бар’єрів» та укладено угоду про 
співпрацю з Українським державним 
центром туризму і краєзнавства учнів-
ської молоді МОНУ. 
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І МІСЦЕ

ЮЛІЯ ШКУРУПІЙ 
Підприємець, голова 

Кіровоградського обласного 
осередку Всеукраїнського 

об’єднання малого та середнього 
бізнесу «Фортеця», директорка ТОВ 

«Бюро «Ваш Експерт», виконавча 
директорка БО «Благодійний 

фонд «Берегиня Миру», помічник 
народного депутата України Оксани 

Продан, голова представництва 
ГО «Асоціація жінок України «Дія» в 
Кропивницькому, м. Кропивницький

ІНІЦІАТИВА: «Роль жінки в історії 
міста/України». Одним із найважли-
віших напрямків діяльності Асоціації 
жінок України «Дія» є вшанування і 
відродження пам’яті видатних жіночих 
постатей України. У Кропивницькому 
повернули з небуття і вшанували Ган-
ну Дмитрян – відому благодійницю, 
засновницю і довічну опікунку лікарні 
Св.  Анни – одного з найкращих ме-
дичних закладів свого часу. Саме на 
будівлі лікарні встановили пам’ятний 
барельєф на її честь.

Аби привернути увагу до жіночого 
громадського руху, до ролі жінок в 
історії міста, регіону, України, щоб 
дати можливість жителям стати до-
тичними до творення сучасної історії 
міста, було оголошено збір коштів – 
по 1 гривні. Вартість виготовлення і 
встановлення барельєфу становила 
10000 грн. 

Менш як за 4 місяці членкині «Дії» про-
вели велику просвітницьку кампанію 
про саму Ганну Дмитрян та лікарню, 
яку вона збудувала – відвідали понад 
20 публічних заходів, де роздали біль-
ше 2000 листівок з інформацією про 
Ганну Дмитрян, встановили скриньку 
для збору коштів та розмістили інфор-
маційний плакат в приміщенні облас-
ного художнього музею, розміщували 
інформацію на телебаченні, в соціаль-
них мережах, місцевих друкованих і 
інтернет-ЗМІ. 

Необхідну суму вдалося зібрати до-
волі швидко. Те, що внески в проект 
робили не тільки представники грома-
ди Кропивницького, а й жінки з інших 
міст України, стало свідченням того, 
що тема ролі жінки в суспільстві є ак-
туальною і потрібною.

Урочисте відкриття барельєфу Ган-
ни Дмитрян відбулося 09 липня 2018 
року – саме у той день, коли 1902 року 
була закладена перша цеглина у бу-
дівництво лікарні Св. Анни. На подію 
зібралося чимало містян, а також при-
їхали членкині Асоціаціїї жінок України 
«Дія» з Одеси, Києва, Тернополя та 
Ужгорода. 
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ІІ МІСЦЕ

ОКСАНА ЗАГОРСЬКА 
Керівник проекту «Молодіжний 

кластер органічного бізнесу 
Баранівської міської ОТГ»,  

м. Баранівка, Житомирська область

ІНІЦІАТИВА: «Нова Україна розпоч-
неться з розвитку малих громад».  
У 2016 році було створено Баранівську 
міську ОТГ. Було розроблено Страте-
гію розвитку, де Баранівська громада 
визначається як органічний простір 
щедрої природи, активних громадян, 
інновацій та органічного виробництва. 
Тоді ж виникла ідея проекту «Моло-
діжний кластер органічного бізнесу 
Баранівської міської ОТГ». За результа-
тами конкурсного відбору Баранівська 
міська рада отримала грант ЄС у сумі 
795 тис. євро. 

За перший рік реалізації проекту вдало-
ся організувати створення КУ «Агенція 
місцевого органічного розвитку», трьох 
кооперативів – рибальського, ягідного 
та молочного; відвести земельні ділян-
ки, виготовити проектно-кошторисну 

документацію і розпочати будівництво 
міні сироварні та Прозорого офісу з бло-
кованими приміщеннями торгово-тре-
нінгового центру. Також у рамках проек-
ту створено Баранівський міжшкільний 
ресурсний центр, куди закупили сучас-
не швейне, столярне обладнання та 3Д 
принтер і де навчаються усі учні стар-
ших класів громади. Крім того започат-
ковано дуальну форму навчання – на 
базі місцевих підприємств навчається 
та працює 23 студента ЖНАУ, розробле-
но курс для старшокласників «Підпри-
ємцем бути легко», створено шкільне 
телебачення. 
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ІІ МІСЦЕ

НАТАЛІЯ КАЛІНІЧЕНКО 
Головний редактор газети 

«Білопільщина»,  
депутат Сумської обласної ради,  

м. Білопілля, Сумська область

ІНІЦІАТИВА: «Українська книга єд-
нає родину». Проект започаткований 
у 2016 році з метою масштабного по-
повнення книжкового фонду Білопіль-
ської районної бібліотеки ім. О. Олеся. 
Навколо нього об’єдналися депутати 

місцевої ради, громадськість та пись-
менники. 

Депутати міської та обласної рад були 
заохочені придбати книги для бібліоте-
ки на кошти, передбачені на виконання 
депутатських повноважень. Крім того, 
разом із придбанням літератури, у рам-
ках цієї ініціативи було започатковано 
акцію «Книгу від автора – бібліотеці». Та-
ким чином у бібліотеці зібрано вже біль-
ше сотні книг з автографами авторів. 

Загалом за три роки впровадження 
ініціативи кількість книг у бібліотеці 
ім. О. Олеся збільшилася на понад 600 
примірників на більш як 40 тис. грн. 
Під час вручення книг проводяться 
презентації, де читачі знайомляться 
з авторами, спілкуються з ними. Така 
взаємодія підвищує загальнокультур-
ний рівень читачів, сприяє місцевому 
книговиданню. Книги отримані від 
проекту користуються великою попу-
лярністю, а у бібліотеці суттєво збіль-
шилася кількість читачів. 
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ІІІ МІСЦЕ

ЛЮДМИЛА НАРОВІЛОВА 
Голова Добропільського районного 

відділення Асоціації жінок 
Покровського і Добропільського 
регіонів, голова Добропільської 

районної жіночої організації,  
м. Добропілля, Донецька область

ІНІЦІАТИВА: «Неповторна материн-
ська доля». Проект реалізується вже 15 
років з метою уславлення жінки-матері, 
пропаганди кращого досвіду сімейного 
виховання дітей, соціального захисту 
жінок-матерів, залучення їх і членів їхніх 
родин до діяльності сільських громад.

Героїнями проекту стали 100 сільських 
жінок зі складними материнськими 
долями, які витримали випробування 
долі та виховали своїх дітей патріота-
ми України, Добропільщини. У рамках 
ініціативи щорічно до Дня матері, Дня 
сім’ї проводиться свято Матері, яке ста-
ло улюбленим святом жителів району. 
На це свято їдуть доньки і сини, онуки і 
правнуки з різних регіонів України, щоб 
привітати своїх матусь, бабусь. 

Над реалізацією проекту працюють 
члени координаційної ради у складі 23 
жінок-активістів, 13 із них нагороджені 
пам’ятними орденами та медалями, 
грамотами районної ради, райдержад-
міністрації, обласної організації Спілки 
жінок України. З метою пропаганди 
проекту в регіоні видані буклети, щоро-
ку на сторінках районної газети «Новий 
шлях» розміщується матеріал про хід 
виконання проекту.

За 15 років у реалізації проекту «Не-
повторна материнська доля» взяло 
участь більше 3 тис. сільських жителів. 
Долучилися районні, сільські та се-
лищні ради, благодійні організації, під-
приємства, фермерські господарства 
та більше 150 благодійників. Проект не 
лише привернув увагу суспільства до 
проблем жінок-матерів, багатодітних, 
прийомних сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, а й 
сприяв покращенню їхнього матері-
ального становища – направлялися 
кошти на придбання житла, покращен-
ня соціально-побутових умов. Загалом 
на допомогу було залучено більше 
250 тис. грн.



38 Категорія «Нова Україна»

ІІІ МІСЦЕ

НАТАЛІЯ СУХОНОС 
Депутатка Лубенської міської ради,  

директорка Територіального  
центру соціального обслуговування,  

заступниця голови  
ГО «Оберіг Посулля»,  

м. Лубни, Полтавська область 
 

КАТЕРИНА 
СКУРАТОВСЬКА 

Депутатка Лубенської міської ради, 
спеціаліст сектору по роботі  
з органами самоорганізації 

населення, 
голова ГО «Оберіг Посулля»,  
м. Лубни, Полтавська область

 
ІНІЦІАТИВА: «Рівні можливості різних 
поколінь». Ініціатива спрямована на 
об’єднання жінок різного віку, розвитку 
творчого потенціалу, залученню їх до 
активної участі в громадському житті, 
сприянню формування відповідально-
го молодого покоління. 

У рамках ініціативи проведені гро-
мадські слухання з гендерної рівності 

стосовно захисту прав жінок та забез-
печення рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків у всіх сферах суспіль-
ного життя. Слухання були спрямовані 
на обізнаність жінок у питаннях ген-
дерної дискримінації, допомоги їм у 
вирішенні різних життєвих проблем.  
 
Вперше організовано і проведено фес-
тиваль української національної кухні 
«Тільки з печі» з метою підвищення ку-
лінарної майстерності жінок молодшо-
го покоління та запозичення досвіду у 
старших. 

Створені колективи художньої само-
діяльності трьох поколінь: фольклор-
ні ансамблі «Берегиня» та «Мальви», 
молодіжний гурт «Весняні барви» для 
збереження та продовження традицій 
Лубенського краю, пропаганди народ-
ної пісні, удосконалення виконавчої 
майстерності. Колективи вже взяли 
участь у фестивалі народної творчості 
«Барви Хорольщини», в пісенному кон-
курсі «З любов’ю до життя» для людей 
похилого віку у м. Києві та у програмі 
«Фолькмюзік» Оксани Пекун на Пер-
шому національному телеканалі. 

Також організований волонтерський 
рух серед жінок трьох поколінь. Він 
спрямований на допомогу людям літ-
нього віку, особам з обмеженими фі-
зичними можливостями, дітям сиротам 
і сім’ям, які опинилися в складних жит-
тєвих обставинах. Ініційовано та прове-
дено акцію «Чисті вулиці – чисте місто» 
з метою покращення благоустрою, по-
пуляризації чистого довкілля, активіза-
ції молоді в житті рідного краю. 
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Категорія 
«ОСВІТА»
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І МІСЦЕ

ОЛЕНА ПЄХОТА 
Членкиня робочої групи при МОН 
України з розробки проекту Закону 
«Про освіту дорослих», членкиня 
Експертно-громадської ради при 
Миколаївському міськвиконкомі, 
керівник Громадської організації 

«Центр «Європейська освіта 
дорослих», м. Миколаїв

ІНІЦІАТИВА: «Рік неформальної осві-
ти дорослих в Миколаєві  – 2018». 
Проект реалізовано протягом 2018 року 
з метою підвищення рівня участі дорос-
лих в освіті впродовж життя та популя-
ризації неформальної освіти дорослих 
у розвитку життєвих навичок у громаді 
Миколаєва. 

Завдання ініціативи: визначити роль 
неформальної освіти для дорослих у 
розвитку громади міста; визначити про-
блеми неформальної освіти дорослих, 
у тому числі громадянського спряму-
вання в Миколаєві; підвищити рівень 
обізнаності мешканців міста щодо не-
формальної освіти дорослих, що впли-

не на покращення якості життя місцевої 
спільноти; залучити активних громадян 
до пошуку ефективних шляхів та інстру-
ментів вирішення проблем освіти до-
рослих; об’єднати партнерів для впро-
вадження спільних проектів і діяльності 
з неформальної освіти дорослих, у тому 
числі з громадянською складовою в 
регіоні; створити умови для отриман-
ня громадою міста доступу до знань у 
різних формах неформальної освіти до-
рослих; формувати життєві навички до-
рослої людини шляхом отримання нею 
освітніх послуг у сфері неформальної 
освіти; запровадити та розвивати нові 
напрямки роботи з дорослими у Мико-
лаєві та на Миколаївщині відповідно до 
Закону України «Про освіту» (стаття 18). 

У рамках проекту проведено більше 300 
заходів: тренінги, майстер-класи, конфе-
ренції, семінари, презентації, круглі сто-
ли, виступи на ТВ і радіо тощо. Завдяки 
реалізації ініціативи протягом 2018 року 
близько 2000 осіб підвищили рівень 
обізнаності про неформальну освіту та 
її роль у демократичному розвитку гро-
мади Миколаєва. Рівень впливу визна-
чався через анкетування, інтерв’ювання 
учасників проекту, а також за допомо-
гою аналізу участі громадян у загально-
міських і регіональних заходах. 
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ІІ МІСЦЕ

СВІТЛАНА 
КРОПЕЛЬНИЦЬКА

Доцент кафедри фінансів ДВНЗ 
«Прикарпатський національний 
університет ім. В. Стефаника», 

директорка Проектно-освітнього 
центру розвитку інновацій та 

інвестицій в регіоні «Агенти змін»,  
м. Івано-Франківськ

ІНІЦІАТИВА: Проектно-освітній центр 
розвитку інновацій та інвестицій в 
регіоні «Агенти змін». Ідея створення 
Центру виникла наприкінці 2016 року під 
час формування Регіональної експертної 
спільноти Всеукраїнської мережі фахівців 
і практиків з регіонального та місцевого 
розвитку РЕГІОНЕТ в Івано-Франківській 
області. Розроблена програма «Інно-
ваційна економіка та інвестиції» стала 
переможцем конкурсу Міністерства регі-
онального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства України 
з відбору проектів регіонального розвит-
ку, які можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів державного бюджету, отриманих 

від Європейського Союзу. Період реаліза-
ції проекту 36 місяців.

Активна робота в рамках проекту спрямо-
вана на підвищення рівня інноваційності 
та конкурентоспроможності економіки 
регіону через посилення інституційно-ка-
дрової спроможності Івано-Франківської 
області. Центр надає конкретну інфор-
маційно-консультаційну та освітню до-
помогу з питань управління проектами 
розвитку від ідеї до успішної реалізації. Це 
сприяє пришвидшенню темпів трансфе-
ру технологій, розвитку науково-іннова-
ційного співробітництва державного сек-
тору науки, вищих навчальних закладів із 
реальним сектором економіки тощо. 

За час реалізації проекту створено про-
ектно-освітню інституцію з розвитку ін-
новаційної та інвестиційної діяльності у 
регіоні, сформовано команду фахівців 
(тренерів-експертів) з управління проек-
тами, створено веб-сайт та онлайн плат-
форму задля удосконалення інформацій-
ної бази з питань управління проектами, 
проведено ряд навчальних тренінгів, ве-
бінарів, онлайн-консультацій з питань 
управління проектами, забезпечено ви-
робничу практику студентам університе-
ту, розроблено стратегію розвитку універ-
ситету та його ключових підрозділів на 
базі проектного підходу. 
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ІІІ МІСЦЕ

ІРИНА СОПІЛКО 
Декан юридичного факультету 

Національного авіаційного 
університету, м. Київ

ІНІЦІАТИВА: «Майбутнє України – су-
часна успішна, ініціативна молодь». 
Проект започатковано у 2010 році з 
метою підготовки молоді нової форма-
ції, формування особистості й профе-
сіонала, здатного й готового ефектив-
но впроваджувати у суспільне життя 
принципи гуманізму, справедливості, а 
також розробляти й забезпечувати ді-
єві механізми охорони й захисту прав, 
свобод й інтересів людини 
і громадянина. Стратегічна 
мета ініціативи – розвиток 
демократичного громадян-
ського суспільства в Украї-
ні, розбудова правової дер-
жави. 

Щороку учасниками освіт-
нього проекту є понад 200 
осіб. Первинна, виховна 
складова ініціативи фіксує 

організацію та проведення для здобу-
вачів близько 600 заходів щорічно, у 
тому числі близько 40 національно-па-
тріотичного характеру. 

У результаті організації й проведення 
широкомасштабної роботи з метою 
створення умов для вивчення сучас-
ною молоддю іноземного досвіду з 
розбудови демократії й правової сис-
теми в країнах Європейського Союзу, 
протягом 9 років було підписано 10 
міжнародних угод із закладами освіти. 
З 2017 року стартували спільні міжна-
родні програми обміну студентами й 
науково-педагогічними працівниками. 

Результативність ініціативи підтвер-
джується визнанням досягнень випус-
кників освітнього проекту централь-
ними органами виконавчої влади, 
судовими органами, громадськими 
організаціями. У  2018 році Марія Ро-
щук була обрана за конкурсом на ке-
рівну посаду у Державну службу якості 
освіти України і понад 30 здобувачів 
щороку запрошуються на службу до 
органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, судів. 
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ПОЗА КОНКУРСОМ –

ПАРТНЕРСЬКІ 
ПРОЕКТИ
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НАТАЛЯ ДЕЛІЄВА 
Голова ГО «Асоціація жінок України 
«Дія», директорка Продюсерського 
центру Наталії Делієвої, директорка 

БО «Перший благодійний 
театральний фонд», м. Одеса

ІНІЦІАТИВА: Щорічний жіночий ген-
дерний форум в Одесі. Традиційно 
захід проходить в Одесі з 14 по 15 ве-
ресня щорічно і є інструментом вре-
гулювання проблеми самореалізації 
жінки в Україні. Завдання форуму – об-
говорення учасниками сучасних тен-
денцій гендерної проблематики в Укра-
їні та Європі, обговорення гендерного 
питання в період збройних конфліктів, 

а також питань участі жінок і чоловіків 
у прийнятті управлінських та громад-
ських рішень на рівні із самоповагою. 

Жіночий форум – це маленький, але 
дуже важливий інструмент для май-
бутнього і плідного вирішення про-
блеми гендерного дисбалансу у всіх 
сферах життєдіяльності громадян. 
Він, перш за все, призначений для пу-
блічного та відкритого обговорення 
гендерних проблем, тому його про-
ведення є мостом, який об’єднує сус-
пільство навколо української жінки і 
змінює ставлення до самого питання 
висвітлення різних проблем гендерно-
го аспекту.

У форумі, проведеному у 2018 році, 
взяли участь понад 300 учасників та 
20 фахових іменитих спікерів. Учасни-
ки та учасниці брали активну участь у 
панельних дискусіях, обговореннях,  
у тематичному нетворкінгу і в складан-
ні підсумкової резолюції із закликом 
до органів законодавчої влади Укра-
їни посилити кроки з імплементації 
гендерних директив ЄС в національне 
законодавство України. 



45Партнерські проекти

ЮЛІЯ ЄРШОВА  
Член правління – заступник виконавчого 

директора Українського 
координаційного центру з підвищення 
правової освіти населення, помічник 
члена Координаційної ради молодих 

юристів України при Міністерстві 
юстиції України – постійного 

представника у Донецькій та Луганській 
областях, координатор проектів 

Громадської програми «АСІКО: правничі 
ініціативи», старший державний 

виконавець Мар’їнського районного 
відділу Державної виконавчої служби 

Головного територіального управління 
юстиції у Донецькій області, м. Курахове, 

Донецька область

ІНІЦІАТИВА: Громадська програма 
«Асіко: правничі ініціативи». Програ-
ма спрямована на підвищення правової 
культури молоді, подолання правового 
нігілізму, привернення уваги молодих 
громадян України до проблеми реаліза-
ції прав людини; виявлення та соціальну 
підтримку талановитої молоді, сприяння 
її самореалізації та творчому розвитку, 
соціальну підтримку молодіжної творчої 
ініціативи та популяризацію творчості 
серед учнівської та студентської моло-
ді, активне залучення творчої молоді до 
соціально вагомої діяльності, підтримку 
соціально незахищених дітей. Програма 

започаткована у 2012 році. За цей час у 
ній взяли участь понад 250 000 грома-
дян та надано правову допомогу 25 000 
особам – учасникам АТО, внутрішньо-пе-
реміщеним особам та місцевому насе-
ленню, що постраждало від військового 
конфлікту на Донеччині та Луганщині. По-
над 4000 громадян отримали гуманітарну 
допомогу і залучено близько 3  млн  грн 
на реалізацію проектів у рамках програ-
ми. Також розповсюджено понад 22 000 
інформаційних буклетів з правової тема-
тики – отримання соціальної допомоги, 
земельних ділянок, пенсій, субсидій тощо. 

За сім років партнерами ініціативи стали 
понад 200 органів влади та місцевого 
самоврядування; медійну підтримку на-
давали 311 засобів масової інформації; 
партнерами заходів виступили понад 70 
вищих навчальних закладів (як України, 
так і іноземні). Проекти та акції ініціативи 
підтримували: Представництво Європей-
ської Комісії в Україні; Представництво 
Червоного Хреста; Координатор ОБСЕ в 
Україні; Союз юристів України; Асоціація 
правників України; Федерація профспі-
лок України; Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини; Комітети 
Верховної Ради України; Адміністрація 
Президента України; Уповноважений 
Президента України з прав дитини; Се-
кретаріат Кабінету Міністрів України; 
Міністерство молоді та спорту України; 
Міністерство освіти і науки України; Мініс-
терство культури України; Міністерство 
юстиції України, облдержадміністрації та 
інші органи державної влади на місцях, 
органи місцевого самоврядування, що 
підтверджує важливість та рівень прове-
дених заходів. 
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НАТАЛІЯ ЛАЗАРЕНКО 
Заступниця директора  

проекту USAID  
«Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування  
в Україні» (ПУЛЬС), 

Асоціація міст України,  
м. Київ

ІНІЦІАТИВА: Сприяння рівним пра-
вам та можливостям жінок і чо-
ловіків. У  рамках реалізації проекту 
«Місцевий економічний розвиток міст 
України» (МЕРМ) в Асоціації міст Украї-
ни (АМУ), з ініціативи учасниці конкур-
су впроваджено нову сферу діяльності 
АМУ – забезпечення гендерної рівності. 
У результаті в АМУ розроблено страте-
гію АМУ, створено Комітет та Секцію 
з цих питань, впроваджено квоти на 
участь жінок в Правлінні АМУ, вперше 
в Україні проведено три Форуми місце-
вого самоврядування з питань забез-
печення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, запрошено громади 
до підписання Європейської хартії рів-
ності жінок і чоловіків у житті місцевих 
громад (завдяки співпраці з Федераці-
єю канадських муніципалітетів). 

Також була відстояна ідея проведення 
конкурсу короткострокових ініціатив 
для громад, що входять до складу 
АМУ. Це дало можливість вперше в іс-
торії АМУ у 2012 році профінансувати 
ініціативи, що сприяли участі жінок в 
економічному та політичному житті 
громад. Крім того, вдалося залучити 
громади не лише пілотних областей 
проекту МЕРМ, а й громади з усієї 
України – великі й малі. Загалом ста-
ном на 1 квітня 2019 року профінансо-
вано 24 ініціативи, що зробили внесок 
у економічний та демократичний роз-
виток громад.

У рамках проекту USAID ПУЛЬС також 
ініційовано розробку безкоштовного 
онлайн-курсу «Гендерно орієнтоване 
бюджетування для розвитку громад» 
на платформі «Прометеус». До його 
розробки долучилися шведський 
проект «ГОБ», проект USAID «ДОБРЕ» 
та «ООН Жінки». Його пройшли вже 
понад 7500 осіб, з яких 5851 особа от-
римала сертифікат. Курс рекоменду-
вало Міністерство соціальної політики 
України розпорядникам бюджетних 
коштів всіх рівнів. 
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ЖІНОЧІ 
ІНІЦІАТИВИ
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ЄВГЕНІЯ АБРАМОВА 
Директор Департаменту надання 
адміністративних послуг Одеської 

міської ради, депутат Одеської 
обласної ради, голова постійної 

комісії з питань бюджету, фінансово-
економічної політики та банківської 

діяльності, м. Одеса

ІНІЦІАТИВА: Найпрогресивніший 
ЦНАП. У 2015 році в Одесі відкрито 
один із найсучасніших ЦНАПів в Укра-
їні – велика площа – понад 1 тис. ме-
трів квадратних відкритої зони, робота 
call-центру, робота кімнати матері та 
дитини, власні Фейсбук-сторінка та 
YouTube-канал, здійснюється обслуго-
вування мешканців Одеси на дому  – 
такий безкоштовний сервіс запрова-
джено для людей з інвалідністю та 
для осіб, які тимчасово не можуть са-
мостійно дістатись до Центру. Запро-
ваджено та реалізується вже 4 роки 
спецкурс з підвищення кваліфікацій 
для адміністраторів першого року нав-
чання без відриву від виробництва. 
ЦНАП має власний бренд-бук, симво-
ліку, фірмовий стиль та одяг і, навіть, 
власний гімн.

Наразі реалізуються одночасно два 
масштабних проекти з облаштування 
ще двох територіальних представництв 
ЦНАПу. Один планується до відкриття у 
2019-му, другий – у 2020 році. 

ГАЛИНА АБРАМЧУК 
Депутатка Турійської  

селищної ради,  
смт Турійськ, Волинська область

ІНІЦІАТИВА: Соціальна діяльність 
в Турійській ОТГ. У 2017 році кон-
курсанткою ініційовано створення 
Турійської ОТГ, до якої увійшли 10 на-
селених пунктів. Активна участь у со-
ціальних проектах громади «Посади 
дерево», «Збережемо наше довкілля», 
«Ми за здоровий спосіб життя» та ін. 

У 2018 році реалізовано проекти «Здо-
рові діти – здорове майбутнє» для Ту-
рійського ДНЗ №2 закуплено розвива-
ючі меблі для дітей на суму 47 200 грн; 
«Співають діти – співає Україна» – для 
ЗОШ І-ІІ ст. с. Дольськ придбано му-
зичну апаратуру на суму 29  800  грн; 
«Здорові діти – здорова нація» – для 
ЗОШ І-ІІ ст. с. Тагачин придбано спор-
тивний інвентар на суму 26  000  грн; 
«Здоров’я дітей-багатство нації» – для 
жителів селища було облаштовано ди-
тячий ігровий майданчик в централь-
ному парку селища, проект на суму 
понад 100 000 грн. 

У 2019 році отримано грант у рамках 
програми «Покращення якості надан-
ня адміністративних послуг для насе-
лення «U-LEAD з Європою» по створен-
ню ЦНАП у Турійській ОТГ. 
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ОЛЕНА АБРАМОВА 
Підприємець, голова Жіночої Ради 
м. Біла Церква, голова БФ «Замкова 

Гора», м. Біла Церква

ІНІЦІАТИВА: Центр розвитку підпри-
ємництва Білоцерківського міськра-
йонного Центру зайнятості. Робота з 
жінками-підприємцями Білої Церкви та 
Білоцерківського району на базі Цен-
тру розвитку підприємництва Білоцер-
ківського міськрайонного Центру за-
йнятості шляхом об’єднання ресурсів 
благодійних фондів, громадських орга-
нізацій, профспілок підприємців та за-
лучення досвідчених підприємців, депу-
таток місцевих та обласних рад, Служби  
зайнятості України.

Проводяться індивідуальні презентації 
з питань жіночого бізнесу, круглі столи, 
тренінги, майстер класи, виїзні практичні 
заняття за участі місцевих жінок-підпри-
ємниць, активісток і творчої молоді. 

ТЕТЯНА АНДРЄЄВА  
Вчителька математики та 

інформатики Новослобідського 
навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад Новослобідської 
сільської ради, керівник гурткової 
роботи КЗ ЦДЮТ Новослобідської 

сільської ради, с. Нова Слобода,  
Сумська область

ІНІЦІАТИВА: Ательє з ремонту та 
пошиву одягу. Ідея відкриття ательє з 
пошиття та ремонту одягу у сільській 
місцевості є доволі актуальною. Воно 
забезпечує щонайменше 4 робочі місця 
для місцевого населення та дає мож-
ливість пошити та придбати одяг чи 
постільну білизну на свій смак і за до-
ступною ціною. Крім того, в ательє отри-
муватимуть практичні навички старшо-
класниці, які бажають у майбутньому 
отримати професію з цієї сфери. 
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ОЛЬГА БАБЕНКО 
Директор з інвестицій будівельної 

компанії «СУ-7», депутатка 
Криворізької міської ради,  

м. Кривий Ріг

ІНІЦІАТИВА: Від ВПО – до «нових 
криворіжців». Проект спрямований 
на захист прав, запобігання та сприян-
ня вирішенню конфліктів у громаді, що 
виникають у процесі інтеграції внутріш-
ньо переміщених осіб. Ініціатива велася 
у трьох напрямках – адвокаційній, юри-
дичній та медіа підтримки. Була запо-
чаткована акція «Кривий Ріг – територія 
миру та добробуту», учасниками якої 
стали діти ВПО та діти учасників АТО – 
ОСС. Акція триває вже два роки. Діти 
разом беруть участь у різноманітних 
заходах, тренінгах. Влітку на базі кому-
нального закладу «Слава» організова-
ний тренінговий Табір миру «Кривбас – 
Донбас – Україна». Зараз учасники акції 
з Корпусом Миру допомагають інтегру-
ватися підліткам, які живуть з ВІЛ. 

ОКСАНА БАБЕШКО 
Старший інспектор СВ Уманського 

РВП Уманського ВП ГУНП в 
Черкаській області, майор поліції, 

учасник бойових дій в АТО,  
м. Умань, Черкаська область

ІНІЦІАТИВА: ГО «Жінок учасників бо-
йових дій «Краса та сила». Ініціатива 
спрямована на надання організаційної, 
інформаційної, матеріальної та соціаль-
ної підтримки жінкам, вирішення їх со-
ціально-побутових, медичних, психоло-
гічних, економічних (матеріальних) та 
інших проблем, створення умов для ін-
теграції цих груп населення в повноцін-
не суспільне життя. Членкині організації 
беруть активну участь у конференціях, 
семінарах та інших заходах із залучен-
ням представників громадськості, орга-
нів державної влади та місцевого само-
врядування тощо; сприяють розвитку 
та реалізації громадянської свідомості, 
патріотичного виховання, що ґрунту-
ється на національних інтересах дер-
жави та загальнолюдських цінностях; 
залучаються до реалізації бюджетних 
програм щодо забезпечення потребу-
ючих житлом, лікуванням, здійснення 
заходів із психологічної реабілітації, з 
соціальної та професійної адаптації, 
першочергового забезпечення дітей 
жінок учасників бойових дій послугами 
оздоровлення та відпочинку. 
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СВІТЛАНА БЕРЕЗОВСЬКА 
Начальниця відділу розвитку 

культури і туризму виконавчого 
комітету Баштанської міської ради, 

голова правління  
ГО «Центр розвитку місцевої 
демократії «Голос громади»,  

м. Баштанка, Миколаївська область

ІНІЦІАТИВА: Майстерні гендерних 
ідей – проект, створений для спілкування 
та розвитку. Ініціатива включає ізостудію, 
учасники якої будуть займатися різни-
ми видами мистецтва, рукоділлям тощо; 
арт-проект «Вони були першими»  – ви-
ставка фотографій та картин, що розпо-
відатиме про жінок, які стали першими в 
історії людства в різних сферах життєді-
яльності суспільства, у різних культурах 
та країнах; «Жива бібліотека»  – зустрічі 
з художниками, поетами, співаками, ці-
кавими людьми; «Батьківський універси-
тет» – про важливе для мами і тата, для 
сімей які виховують дітей з особливими 
освітніми потребами. 

ЗОЯ БЕРЕЖНА 
Президент Жіночого клубу 

«Ініціатива», м. Херсон

ІНІЦІАТИВА: Встановлення скуль-
птури образу Пресвятої Богородиці 
«Покрова». У 2009 році на місці зруй-
нованого в радянські часи храму Пре-
святої Богородиці (зараз Покровський 
сквер) у Херсоні за ініціативи Жіночого 
клубу встановлено скульптуру образу 
Пресвятої Богородиці «Покрова». 

Зараз це один із символів міста. 
У 2011 році скверу офіційно дали наз-
ву «Покровський», а на свято Покро-
ви Богородиці 14 жовтня 2012 року 
члени жіночого клубу відкрили Алею 
Духовності або Алею «Історії Херсона 
в храмах», де на 17 пам’ятних дошках 
зображені святині міста і зібрані ко-
роткі історичні довідки про них. 
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ОЛЕНА БЕРЬОЗКІНА 
Депутатка Мереф’янської  

міської ради, с. Верхня Озеряна,  
 Харківська область

ІНІЦІАТИВА: Створення світлиці 
для культурних заходів громади. 
Ініціатива пов’язана з розвитком гро-
мадянського суспільства громади, ви-
рівнювання розвитку громадянського 
суспільства громади через підняття 
цього рівня в занедбаних селах. Від-
сутність організованого місця для 
спілкування, творчого розвитку, мож-
ливості отримувати знання, та всьо-
го перерахованого вище позбавляє 
села головного чинника, що формує  
громаду. Знайдено рішення цієї про-
блеми  – створення світлиці у вигляді 
прибудови, обладнаної відповідним 
чином, при реконструкції вже існуючо-
го ФАПу. Сесія депутатів надала дозвіл 
на виготовлення проектно-кошторис-
ної документації на реконструкцію 
ФАПу зі створенням світлиці, ПКД зна-
ходиться на стадії завершення. 

ТАМАРА БЄЛЯНКІНА 
Депутат Добропільської районної 

ради, голова громадської організації 
ділових та професійних жінок «Ніка», 

м. Добропілля, Донецька область

ІНІЦІАТИВА: Громадська організа-
ція ділових та професійних жінок 
«Ніка». 

Діяльність організації направлена на 
залучення жінок до вирішення на-
гальних проблем сільських територій: 
охорона навколишнього природнього 
середовища, благоустрій населених 
пунктів, підвищення ролі жінки у зміні 
громадянської свідомості. 

На території Добропільського району 
працюють 6 вугільних підприємств та 2 
глинодобувних. Тому кожен рік органі-
зація проводить екологічні акції та акції 
щодо благоустрою населених пунктів. 

За час реалізації екологічних проектів 
у них взяли участь більше 500 жінок, 
облаштовано та прикрашено 23 зу-
пинки, створено екологічну стежку в 
Криворізькій сільській раді, облаш-
товано зони відпочинку в Святогорів-
ській селищній, Ганнівській, Шилів-
ській, Золотоколодязькій, Світлівській 
сільських радах, облаштовано дитячі 
майданчики. 
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НАТАЛЯ БОНДАРЕНКО 
Голова ГО «Фундація підтримки  
осіб старшого віку «Вік щастя»,  
м. Слов’янськ, Донецька область

ІНІЦІАТИВА: Центр розвитку дорос-
лих. Центр створено у березні 2018 
року для підвищення соціальної ак-
тивності та правової обізнаності осіб 
поважного віку у Слов’янській грома-
ді. Відвідувачі центру беруть участь 
у різноманітних активностях, курсах, 
гуртках. Зокрема, навчаються комп’ю-
терної грамотності, права, тонкощам 
роботи медіа, займаються танцями, 
театральною майстерністю, сканди-
навською ходою тощо. 

За час роботи Центру його заходи 
відвідали близько 450 осіб поважного 
віку. 150 – стали членами організації, з 
них 15 волонтерів, які активно включе-
ні в роботу організації. 

ЛАРИСА БОГІНСЬКА 
Заступниця директора 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 15, м. Біла Церква, 

Київська область

ІНІЦІАТИВА: Освітня підтримка ді-
тей, постраждалих від збройного 
конфлікту на Сході України та анек-
сії Криму. 

Проект передбачає: арт-проект – про-
ведення виставок, що мають на меті 
сприяти формуванню у дітей почуття 
співпереживання та розуміння інших, 
подолання упередженого ставлення 
та стереотипів щодо внутрішньо пере-
міщених осіб у місцевих громадах; ді-
алоги з друзями – інформування дітей, 
котрі проживають на тимчасово оку-
пованих територіях, про життя і пер-
спективи молоді на території України 
шляхом створення і розповсюдження 
звернень у відео- чи текстовому фор-
маті, організація листування; створен-
ня центрів інтенсивної підготовки до 
складання ЗНО для дітей із тимчасо-
во окупованих територій, які бажа-
ють продовжити навчання в Україні; 
молодіжні академії – проведення зу-
стрічей, організація молодіжних екс-
курсій, експедицій, круглих столів для 
дітей з цільових груп проекту; акції та 
флешмоби. 
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ТЕТЯНА БРАЖНІКОВА 
Секретар та депутат Вишгородської 

міської ради, м. Вишгород,  
Київська область

ІНІЦІАТИВА: Проект «Золота йога» – 
це оздоровча йога для людей поваж-
ного віку. Заняття в рамках проекту 
відбуваються тричі на тиждень під 
керівництвом тренера. Вхід вільний. 
Ініціативу підтримано Вишгородським 
районним територіальним центром 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) та керівництвом 
місцевого будинку культури і однієї зі 
шкіл, які надають спортивні зали для 
проведення йоги.

Кількість учасників – більше 50 чоловік. 
Головна мета – організація активного 
дозвілля для людей поважного віку, 
створення простору для спілкування 
та популяризація здорового способу 
життя серед населення різного віку. 

ТАЇСА ВАСИЛЮК 
Депутатка Радомишльської міської 
ради, голова БО «БФ «Волонтери-

воїни добра», м. Радомишль, 
Житомирська область

ІНІЦІАТИВА: Соціальна допомога 
учням на Сході країни. Ініціатива пе-
редбачає підтримку і надання адрес-
ної соціальної допомоги тим, хто 
найбільше її потребує, потрапивши у 
скрутне становище. Відбулося об’єд-
нання учнівських колективів шкіл Ра-
домишльської територіальної грома-
ди з учнями Луганської області задля 
доброї справи. Учні та вчителі зібрали 
одяг, взуття, учнівські приладдя, про-
дукти харчування, малюнки, листи, 
поробки, аудіо-вітання та передали 
до навчального закладу Луганської 
області, а дітки зі Сходу передали 
учням Радомишльщини свої листи та 
вітання. В школах створені стенди про 
життя однолітків. 
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ОЛЬГА ГОРДІЙЧУК 
Засновниця та директор ЦРД 

«Вінні», м. Вишгород, 
Київська область

ІНІЦІАТИВА: Центр розвитку дитини.
У 2015 році створено центр розвитку 
дитини (ЦРД), заняття в якому допома-
гають батькам навчитися продуктивно 
взаємодіяти з дитиною, розвиваючи 
її комунікативні, психічні та розумові 
здібності. Крім того, відкрито 2 дитя-
чих садочки, що готові прийняти 65 
дітей, з яких 5 інклюзивних. Колектив 
ЦРД цінує сімейні традиції, повагу, 
людяність, доброту, кожна дитина – 
особистість, незважаючи на її вік. ЦРД  
«Вінні» бере активну участь у житті 
міста Вишгорода – організовує розва-
жальні заходи для дітей, бере участь 
у загальноміських святах, допомогає 
людям похилого віку, дітям-сиротам 
тощо. 

ГАЛИНА ГИЧКА 
Голова Пустомитівської  

районної ради, 
м. Пустомити, 

Львівська область

ІНІЦІАТИВА: Декларація про наміри 
партнерської співпраці між райо-
ном Саарпфальц-Крайс та Пустоми-
тівським районом. 

28-31 травня 2018 року офіційна деле-
гація Пустомитівської районної ради 
Львівської області на чолі з головою 
районної ради Галиною Гичкою за-
вітала до м. Гомбург Федеративної 
Республіки Німеччина, де підписа-
но декларацію про наміри партнер-
ської співпраці між районом Саар-
пфальц-Крайс та Пустомитівським 
районом. 

Сторони прийняли рішення про по-
дальший розвиток партнерських від-
носин та обмін досвідом у сферах 
управління, освіти, молодіжної полі-
тики, охорони здоров’я, економіки та 
регіонального розвитку, збереження 
природи і ландшафту, історії, культури, 
пам’яток архітектури, традицій та зви-
чаїв наших народів, туризму. 



56 Жіночі ініціативи

ОЛЕНА ГОРОШКО 
Депутатка Харківської  

міської ради,  
м. Харків

ІНІЦІАТИВА: Збереження архітек-
турних пам’яток міста. У Харківській 
міській раді створено міждепутатську 
групу з охорони культурної спадщини. 

Основне завдання – створення умов 
для реставрації та повернення істо-
ричних будівель громаді міста і їх по-
дальша підтримка. 

Головною ідеєю є відкриття на базі 
відреставрованих будівель міських со-
ціальних підприємств – музеїв, вистав-
кових залів, гуртків дитячої творчості, 
хабів тощо. 

Прибуток від таких СП передбачаєть-
ся використовувати на відновлення 
будівель і проведення навчальних се-
мінарів з охорони культурної спадщи-
ни, популяризації цінності історичних 
об’єктів у розвитку міста та збережен-
ня його духу. 

У роботі СП передбачається залучен-
ня як міських бюджетних коштів, так 
і приватних пожертвувань і грантових 
інвестицій. 

НАТАЛІЯ ГУТАРУК 
Вчитель англійської мови  

КЗ «Запорізька спеціалізована  
школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

«Січовий колегіум» ЗОР,  
м. Запоріжжя

ІНІЦІАТИВА: eTwinning school. 
Проектна діяльність на платформі 
eTwinning з метою трансформації нав-
чання таким чином, щоб не з дітей «ви-
магали», а разом із дітьми проживали, 
переживали, ділилися своїм та набу-
вали спільний досвід. У рамках ініціа-
тиви діє 27 активних проектів, задіяно 
284 учні, які тісно співпрацюють із бать-
ками. Саме завдяки спільним зусил-
лям діти створювали родинне дерево, 
досліджували історію роду, визначали 
особливості національної вишивки, 
з’ясовували історичні обставини ство-
рення національного герба, прапора, 
гімну, тощо. У 2019 році школа отрима-
ла статус eTwinning school: всі проекти 
набули ще більшого розмаху. 
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СВІТЛАНА ДАЦЕНКО 
Голова правління ГО «Спілка учасників 
АТО Зіньківщини», керівник підрозділу 
Всеукраїнського об’єднання учасників 
АТО «Українці разом» у Полтавській 

області, волонтер,м. Зіньків, 
Полтавська область

ІНІЦІАТИВА: Координаційний ра-
йонний волонтерський центр юних 
волонтерів Зіньківщини. Символом 
Центру є 20-ти метровий волонтер-
ський прапор, провезений по всій лінії 
фронту з акцією «Полтавщина за мир в 
Україні», районних центрах і селах Лу-
ганської та Донецької областей. 

Юні волонтери є безпосередніми учас-
никами створення «Книги добра». Діти, 
перебуваючи у складі делегації від 
України, в серпні 2018 року відвідали 
Італію для передачі «Книги добра» Папі 
Римському. А в листопаді 2018 року від-
відали Туреччину в складі делегації для 
передачі «Книги добра» Вселенському 
Патріарху Варфоломію І. Лише за ми-
нулий рік юні волонтери двічі увійшли 
до Книги Рекордів України, проводячи в 
рамках району, області, держави патрі-
отичні заходи. Зокрема, «Україна єди-
на! Схід і Захід разом!», «Полтавщина 
за мир в Україні», «Зіньківщина за мир 
в Україні!», «Україна в серці з любов’ю», 
«Чужих дітей не буває» та інші. 

ВІКТОРІЯ ДОВЖИК 
Заступниця начальника Управління 

економіки, начальниця відділу 
економічного розвитку Львівської 

міської ради, м. Львів

ІНІЦІАТИВА: «Вчимося бізнесу» – 
навчальні курси з питань започатку-
вання та розвитку бізнесу для підпри-
ємців-початківців та осіб, що хочуть 
відкрити власну справу. Основна ідея 
30-годинного курсу – залучення до 
підприємництва різних верств насе-
лення, підтримка початківців у здійс-
ненні ними перших кроків у бізнесі. 
Зазвичай початківці не можуть доз-
волити собі оплатити такі послуги за 
комерційними цінами, тому часто так і 
не наважуються відкрити власну спра-
ву. Саме тому функцію забезпечення 
такої підтримки та заохочення людей 
до підприємництва має взяти на себе 
орган місцевого самоврядування. 
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ТЕТЯНА ДРОБАХА 
Начальниця відділу 

ГУ Держгеокадастру у 
Козельщинському районі у 

Полтавській області, депутатка 
Козельщинської селищної ради,  

смт. Козельщина,  
Полтавська область

ІНІЦІАТИВА: Розширення повнова-
жень місцевих громад у частині роз-
порядження землями на території 
громади. Така ініціатива покращить 
перспективи розвитку громад, розши-
рить їх можливості, збільшить надхо-
дження до бюджету громади. Громада, 
маючи в своєму розпорядженні землі, 
зможе з перспективою підходити до 
планування території, залучати інвес-
торів для запровадження інноваційних 
проектів, розширення територій ре-
креаційного призначення.

ЮЛІЯ ДРЮК-ІЛЛЯШЕНКО 
Голова ГО «Мій. Дім. Юа»,  

м. Київ

ІНІЦІАТИВА: Громадський проект 
«Іпотека під 5%». Фінансування про-
екту передбачено за кошти доно-
рів і за рахунок благодійних внесків.  
Для акумуляції таких внесків створено 
БФ «До-До». Виконавцем програми 
«Іпотека під 5%» є державна структу-
ра  – Державний фонд сприяння мо-
лодіжному житловому будівництву. 
Наразі йде робота над розповсюджен-
ням інформації про ініціативу та нако-
пичення коштів всередині країни. 
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СВІТЛАНА ДУБИЦЬКА 
Заступник Устилузького  

міського голови, м. Устилуг, 
Волинська область

ІНІЦІАТИВА: відкриття Центру на-
дання адміністративних послуг. Про-
ект створення ЦНАПу у м. Устилуг став 
переможцем конкурсу на фінансуван-
ня відкриття ЦНАПів у рамках проекту 
«Реформа управління на сході Украї-
ни», що впроваджувався «Німецьким 
товариство міжнародного співробітни-
цтва (GIZ) ГмбХ» за фінансової підтрим-
ки Федерального уряду Німеччини. 

Протягом року було розроблено ПКД, 
проведено будівельні роботи, закупле-
но меблі, обладнання. 18 квітня 2017 
року відкрився ЦНАП Устилузької місь-
кої ради, який зараз надає населенню 
127 адмінпослуг. 

ТЕТЯНА ДЯДЧЕНКО 
Депутатка,  

секретар Мереф’янської  
міської ради,  
м. Мерефа, 

Харківська область

ІНІЦІАТИВА: Залучення громад-
ськості до місцевого управління. 

Розуміючи всю важливість ефек-
тивного суспільного діалогу влади з 
громадою, у Мереф’янській міській 
об’єднаній територіальній громаді, за 
ініціативи конкурсантки зроблено ряд 
системних кроків, спрямованих на ак-
тивізацію залучення громадськості до 
місцевого управління. 

Зокрема затверджено: Положення 
про консультації з громадськістю, 
яким передбачено, в т.ч. громадське 
обговорення проекту бюджету, ви-
значення пріоритетів розвитку ОТГ; 
Положення про бюджетування за 
участі громадськості (Бюджет участі); 
Програма сприяння розвитку грома-
дянського суспільства на 2018-2019 
роки; механізми участі громадян в 
управлінні громадою: Положення про 
громадські слухання, Положення про 
загальні збори громадян за місцем 
проживання, Положення про місцеві 
ініціативи. 
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ОЛЕНА ЖАДЬКО 
Голова Марганецької ОТГ, 
Дніпропетровська область

ІНІЦІАТИВА: «Громадський бю-
джет». Конкурс проектів місцевого 
розвитку «Громадський бюджет» про-
водиться три роки поспіль. Бюджет 
проекту зріс від 500 тис. грн у 2016 
році до 3 млн грн у 2019 році. Проек-
ти-переможці визначаються жителями 
міста шляхом електронного голосу-
вання, в кого немає змоги проголосу-
вати он-лайн, є можливість проголосу-
вати на паперових бланках.
 
Загалом завдяки ініціативі реалізовано 
та знаходяться на стадії реалізації 48 
проектів. Це дитячі майданчики (в т.ч. 
для дітей з особливими потребами), 
обладнання та меблі для навчальних 
закладів – від дошкільних до профе-
сійно-технічних, енергоефективні вік-
на та двері для ОСББ, ремонти покрі-
вель, спортивний інвентар тощо. 

ОЛЬГА ЗАВЕЩАНА 
Секретар Станіславської сільської 
ради, с. Широка Балка, Херсонська 

область

ІНІЦІАТИВА: «Спорт – запорука здо-
рового населення». У рамках проекту 
за грантові кошти облаштовано бага-
тофункціональну спортивну кімнату та 
обладнано її спеціальним інвентарем. 
Таким чином охоплено увагою більше 
1000 жителів села – дітей різного віку 
та їх батьків, молодь, учасників бойо-
вих дій. 

Сьогодні діти та молодь села мають 
змогу самостійно обрати необхідне 
спортивне оснащення та займатися 
спортом у вільний від навчання та ро-
боти час. Відкриття спортивної кімнати 
стало поштовхом до активізації насе-
лення займатися спортом. Сама ж кім-
ната стала ще й адаптаційним центром 
для учасників бойових дій, які поверну-
лися з війни на Сході України. 
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ВЕЛІНА ЗАЯЦЬ 
Міський голова м. Дунаєвці, 

Хмельницька область

ІНІЦІАТИВА: Згуртування громади 
задля успішного розвитку. Ініційова-
но проведення у селах громадських 
консультацій, слухань та публічних 
обговорень з активними жителями. 
Для цього створено робочу групу, що 
регулярно визначала проблематику в 
селах та напрацьовувала пріоритет-
ність завдань задля розвитку громад. 

У 2016 році ініційовано створення 
старостинських округів та перших ви-
борів старост. Задля конструктивного 
діалогу з громадою створено дорадчі 
органи: по селах – вуличні комітети 
(радники старост) та раду підприєм-
ців, молодіжну, поважну ради, які до-
лучаються до вирішення проблем та 
впливають на прийняття рішень місь-
кою радою. 

СВІТАЛАНА ЗЕЗЕКАЛО 
Засновниця і директор ТОВ «Жардін 

Косметік», м. Полтава

ІНІЦІАТИВА: Відкриття косметич-
ного виробництва у сільській місце-
вості. Завдяки відкриттю виробництва 
косметичної продукції з природного 
матеріалу Бішофіт Полтавський було 
створено 10 робочих місць для місце-
вих мешканців та внутрішньо-перемі-
щених осіб. 

Ці люди тепер мають змогу жити і пра-
цювати в своїй країні, утримувати свої 
родини, не виїжджаючи за кордон. 
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НАТАЛІЯ КАЛЬКА 
Депутатка районної 
ради, журналістка,  

PR-менеджерка  
Гощанської селищної ради,  

смт Гоща, Рівненська область

ІНІЦІАТИВА: Історія успіху: жінка в 
кадрі. Тематичні зустрічі жінок, котрі 
мешкають в Гощі та Гощанському ра-
йоні із експертками в різних галузях. 
Експертками є як жінки, які живуть в 
регіоні і формують його імідж, так і 
представниці інших міст, селищ, сіл. 
Проект працює 5 місяців й реалізо-
вується на базі Гощанської селищної 
ради. Формат заходу передбачає дві 
частини. Перша – виступи експертів 
на профільну тематику. Друга – спілку-
вання між експертками та слухачками.

Мета проекту: акумулювати інтелекту-
альні ресурси жінок району й посили-
ти їхній влив на соціальні, політичні й 
культурні процеси в громадах; створи-
ти сприятливе середовище для спілку-
вання, обміну досвідом та ідеями, які 
б впливали на якість життя конкретної 
жінки зокрема, та якість життя гро-
мади, загалом; сформувати ініціатив-
ну групу, яка інтегровуватиметься в 
благодійні та просвітницькі проекти; 
змінювати суспільні стереотипи щодо 
місця й ролі жінок у житті громади. 

АННА КІСЕЛЬОВА 
Авторка блогу книжкового клубу 
«Дісней» в Україні, видавництво 

«Егмонт-Україна», м. Харків

ІНІЦІАТИВА: Літературно-театраль-
не угрупування «NETWORчі» – Неза-
лежна мистецька платформа, де су-
часні поетки у форматі літературного 
театру створюють актуальні вистави 
та поетичні перфоманси виключно 
за власними текстами, торкаючись 
вічних для суспільства і важливих для 
країни тем і популяризуючи в такий 
спосіб сучасну українську поезію та 
музику.

На сьогодні формат, в якому працю-
ють «NETWORчі» є унікальним для 
нашої країни – жодне з інших творчих 
об’єднань не створює літературних 
вистав за власною драматургією, де 
автори поезій одночасно були б і акто-
рами-виконавцями. 
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КАТЕРИНА КОБЕЦЬ 
Начальник відділу  

міжнародних відносин та  
проектно-інвестиційної діяльності 

виконавчого комітету  
Мереф’янської міської ради,  

м. Мерефа,  
Харківська область

ІНІЦІАТИВА: «Жіноча рада». У період 
з 2016 до 2017 року 4 000 найактив-
ніших жінок громади були задіяні в 
роботі Жіночої ради Мереф’янської 
громади. 

За цей час їм вдалося провести вели-
ку кількість заходів, спрямованих на 
задоволення соціальних, культурних 
інтересів і потреб дітей, молоді, жінок 
і людей похилого віку. 

Члени Жіночої ради неодноразово ор-
ганізовували та брали участь у волон-
терських акціях, метою яких був збір 
гуманітарної допомоги для переселен-
ців та учасників АТО, а також матері-
альної допомоги хворим дітям. 

Вирішували організаційні питання 
щодо поїздок дітей-сиріт та дітей з 
неблагонадійних сімей до літніх оздо-
ровчих таборів і забезпечення їхнього 
дозвілля загалом. 

НАТАЛІЯ КОСТІНА 
Керівник ГО  

«Агенція сталого розвитку»

ІНІЦІАТИВА: Надання допомоги в 
зону АТО. Протягом 2014-2018 рр. 
регулярно здійснюється технічна під-
тримка учасників АТО – ремонт авто, 
виготовлення запчастин. 

Діє художня майстерня – розпис ви-
робів інтер’єру в національному стилі, 
виготовлення поробок та оберегів для 
воїнів. 

Здійснюється організація транспорт-
ного перевезення, збору, пакування 
та сортування речей для подальшої 
відправки в зону ООС, підтримка дітей, 
батьки яких полягли в зоні АТО. 
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ОЛЕНА КРУК 
Проектний менеджер 

Смідинської сільської ради,  
смт Стара Вижірка,  
Волинська область

ІНІЦІАТИВА: Молодіжний центр 
«SMIDYN HUB» – відкритий простір 
для роботи, відпочинку та розвитку 
молоді Смідинської громади. Створе-
но за виграні кошти на обласному кон-
курсі проектів у 2018 році. 

«SMIDYN HUB» – це, перш за все, нові 
можливості для молоді громади, а 
саме: неформальне навчання, прак-
тикування івент-менеджменту, робота 
в команді, вивчення іноземних мов, 
навчання грі на музичних інструмен-
тах, зрештою, власна бібліотека – все 
це є гарною платформою для само-
розвитку.

У Центрі є 5-7 активних та понад 20 
ситуативних членів. Вони проводять 
виїзні тренінги, семінари для молоді 
шести населених пунктів, які входять 
до Смідинської громади. 

Молодіжний центр став поштовхом 
для створення Смідинської молодіжної 
ради (14 молодих людей), яка бере ак-
тивну участь у житті громади. 

НАТАЛІЯ КУЗКА 
Посада?

ІНІЦІАТИВА: «Через розвиток особи-
стого селянського господарства до 
сталого розвитку громади». Проект 
діяв у рамках проекту «Сильні локальні 
спільноти, ключ до успіху місцевого са-
моврядування». Це були навчальні по-
їздки в Дніпропетровську та Львівську 
області. Ініціативна група з 5 осіб від-
відала сімейні ферми в Дніпропетров-
ській області та роботу громадських 
організацій в Гніздичівській ОТГ Львів-
ської області. 
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НЕЛЛА КУЛІКОВСЬКА 
Приватний підприємець,  

смт Михайлівка, Запорізька область

ІНІЦІАТИВА: Сушка овочів, фруктів 
та продукція їх переробки. Зараз в 
Україні нараховується не більше 50 
виробників сушеної продукції і це не 
задовольняє потреби ринку. Виробни-
цтво працюватиме за технологією інф-
рачервоного випромінювання, що зу-
мовлює практично повне збереження 
вітамінів, біологічно активних речовин, 
кольору, смаку та аромату висушених 
продуктів, знищує шкідливу мікрофло-
ру. Строк зберігання такої продукції 
2 роки в герметичній упаковці. Насе-
лення громади буде мати можливість 
здати всі залишки своєї продукції за 
ціною вищою за ринкову. Обов’язкова 
сертифікація продуктів виробництва – 
НАССР, що підвищить конкурентоздат-
ність товару на внутрішньому і міжна-
родному ринках. 

ОКСАНА КУЛІШ 
Керівник  

Львівського міського 
БФ «Сестри Даліли», 

голова ГО «Асоціація Рідкісного  
Захворювання України –  
Легенева Гіпертензія»,  

м. Львів

ІНІЦІАТИВА: «Butterfly in blue». 
Проект передбачає проведення пока-
зів мод у різних містах України та за 
кордоном, участь у яких у якості мо-
делей беруть пацієнти із легеневою 
гіпертензією України. 

Мета ініціативи – через призму краси 
показати проблему рідкісного захво-
рювання – легеневої гіпертензії, при-
вернути увагу до потреб хворих Укра-
їни, подолати інформаційний бар’єр, 
який існує у світі, об’єднати та зро-
бити голос хворих на легеневу гіпер-
тензію сильнішим, а також покращи-
ти якість і тривалість життя людей з 
інвалідністю – пацієнтів із легеневою 
гіпертензією. 

У рамках проекту відбулося вже 5 
показів мод у Луцьку, Львові та То-
ронто. 



66 Жіночі ініціативи

АННА КУРНЄВА 
Співорганізатор фестивалю 

безпритульних тварин 
«#мокріносики», м. Луцьк

ІНІЦІАТИВА: Безпечний вигул собак. 
У рамках міської програми громад-
ських проектів ініційовано та облаш-
товано перший у місті майданчик для 
безпечного та комфортного вигулу со-
бак. 50 тис. грн на цей об’єкт було ви-
ділено з міського бюджету, ще близько 
25 тис. грн вклали власники домашніх 
улюбленців. 

ВАЛЕНТИНА МАРІВЦАН 
Провідний спеціаліст сектору 

організаційної, кадрової роботи, 
зв’язків із громадськістю і засобами 
масової інформації, Сокирянська 
міська об`єднана територіальна 

громада, м. Сокиряни,  
Чернівецька область

ІНІЦІАТИВА: Сприяння самооргані-
зації жителів об`єднаної громади. 
Здійснюється системна підтримка іні-
ціатив громадських організацій, ОСН 
та ініціативних груп, спрямованих на 
вирішення актуальних місцевих про-
блем ОТГ. Особлива увага приділя-
ється місцевим ініціативам, де члени 
територіальної громади ініціюють і 
спрямовують небайдужих сокирянців 
на вирішення питань благоустрою 
біля їхнього житла. На території ОТГ 
громадські ініціативи реалізовуються 
не вперше і дають хороший поштовх 
розвитку громадської активності, 
адже пропозиції від мешканців – хо-
роший показник для громади: від 
благоустрою вулиць, колективного 
прибирання кладовищ, зон відпо-
чинку, дитячих майданчиків до вирі-
шення питань безпритульних тварин, 
створення міні футбольних полів та 
покращення умов проживання людей 
і сімей, які опинилися у важких життє-
вих обставинах. 
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ГАЛИНА МІНАЄВА 
Міський голова м. Чугуєва, 

Харківська область

ІНІЦІАТИВА: Центр комплексної 
реабілітації для дітей з інвалідні-
стю «ШАНС». Центр облаштовано у 
приміщенні колишньої Чугуївської за-
гальноосвітньої школи № 3, яке було 
відремонтовано, модернізовано, ес-
тетично оформлено та функціональ-
но наповнено спільними зусиллями 
міської і обласної рад та за підтримки 
проекту німецького товариства між-
народного співробітництва GIZ. Центр 
забезпечено базовим сучасним реабі-
літаційним обладнанням, що потрібне 
для реабілітації та фізичного розвитку 
дітей з особливими потребами. У на-
явності – дидактичний матеріал, м’які 
модулі, м’ячі та ін. Інфраструктура за-
кладу пристосована для особливих 
пацієнтів (поручні, пандуси, тактильна 
плитка). 

У центрі допомогу отримують діти, 
що мають хвороби опорно-рухової 
системи (починаючи від наслідків 
перинатальних уражень центральної 
нервової системи до дитячого цере-
брального паралічу), з розладами ау-
тистичного спектру, хворобою Дауна, 
мовними порушеннями, зоровими та 
слуховими вадами. 

ІВАННА МРИГА 
Голова ГО «Центр розвитку 

ініціатив «ІнСорс», с. Великі Загайці, 
Тернопільська область

ІНІЦІАТИВА: Відкритий громад-
ський простір «Арт-вулик» – місцева 
платформа, що дає можливість само-
реалізації молоді, дорослих, літніх лю-
дей, розширює можливості освітнього, 
культурного, творчого розвитку, ство-
рює сприятливі умови для інформа-
ційно-просвітницької діяльності, об’єд-
нує та задовольняє культурні, освітні й 
дозвільні потреби мешканців Шумщи-
ни, які проживають у різних населених 
пунктах громади. 

Ідея «Арт-вулику» – не просто ство-
рити відкритий громадський простір. 
Це намагання показати, що в 36 селах 
Шумської ОТГ є багато творчих, тала-
новитих і цікавих людей, які мають 
чим поділитися, що ними слід захо-
плюватися і пишатися. 
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НАТАЛІЯ МЯСНИКОВИЧ 
Депутатка Ватутінської міської ради, 

помічник-консультант народного 
депутата України, м. Ватутіне, 

Черкаська область

ІНІЦІАТИВА: «Дитячий майданчик – 
місце щасливого дитинства». Одна з 
необхідних умов правильного розвитку 
дитини – постійна фізична активність. 
Саме якісний дитячий майданчик доз-
воляє зробити ігри дітей корисними 
та активними, правильно організувати 
прогулянки. Діти назавжди забувають 
про нудьгу, якщо у них є упорядкова-
ний дитячий майданчик, який стає 
розвиваючим інструментом для мале-
чі будь-якого віку, та розваги на якому 
приносять неабияке задоволення. 

З 2014 до 2018 року в рамках ініціати-
ви у м. Ватутіне встановлено 15 дитя-
чих спортивно-ігрових майданчиків. 
Це дозволило охопити та організувати 
дозвілля близько 3 000 дітей міста. Всі 
майданчики якісні та безпечні. Протя-
гом 2019 року заплановано встанови-
ти ще 5 майданчиків. 

ТАЇСІЯ НЕПОКРИТОВА 
Голова ГО «Українські родини»,  

м. Київ

ІНІЦІАТИВА: Українські родини – 
громадська організація, створена 16 
березня 2018 року як інструмент для 
реалізації цікавих проектів і допомо-
ги родинам. Організовано понад 10 
масштабних сімейних свят, кожне з 
яких відвідало понад 30 родин учас-
ників АТО/ООС, сімей зі складними 
життєвими обставинами, багатодітних 
родин; 15 майстер-класів для дітей та 
родин учасників бойових дій, сімей 
зі складними життєвими обставина-
ми, багатодітних родин. Регулярно 
проводиться просвітницька та освіт-
ня діяльність у рамках субпроекту  
«Мудре Батьківство». Також ГО виступи-
ла співзасновником україно-норвезь-
ко-німецького проекту «Krauftquell» 
(Джерело сили), який полягає в обміні 
досвідом розвитку інституції родини на 
державному рівні. Організація налічує 
понад 500 реальних соціально актив-
них прихильників в місті Києві, які регу-
лярно долучаються до діяльності ГО.
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ТЕТЯНА НЕХАЙЧУК 
Депутатка Добровеличківської ОТГ, 

заступниця голови  
ГО «ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКА 

АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ», 

смт. Добровеличківка, 
Кіровоградська область

ІНІЦІАТИВА: Центральноукраїнська 
агенція регіонального розвитку – 
інституція регіонального розвитку, що 
займається написанням, реалізацією 
соціальних, інфраструктурних проек-
тів для ОТГ та МСБ регіону, а також є 
майданчиком для підвищення рівня 
громадянської освіти.

Перші проекти від Агенції стартували 
у травні 2019 року. З метою активізу-
вати та зібрати цільову аудиторію на 
підготовчому етапі було проведено 
два форуми «Розвиток в партнерстві» 
для громадського сектору та органів 
державної влади 10/18, і «Стратегії та 
інвестиції» для представників ОТГ та 
МСБ, де особлива увага була приділе-
на жінкам 03/19.

Ініціатива й надалі планує своє вті-
лення через проектний підхід до 
формування і становлення ключових 
напрямків в розвитку ОТГ – освіта, 
культура тощо. 

ЮЛІЯ ОВЧАРЕНКО 
Директор ПП «Діалог Оптіма»,  

м. Кривий Ріг

ІНІЦІАТИВА: Підприємство «Діалог 
Оптіма». На споживчому ринку під-
приємство майже 20 років і є лідером 
у кондитерській галузі міста. Головною 
його метою є виробництво сучасних 
високоякісних кондитерських виробів 
із натуральної сировини. 

Запроваджено торговельні марки «Ді-
алог Оптіма», «La mia Dolce Vita», «Со-
лодкі традиції». Асортимент продукції 
постійно оновлюється та розширю-
ється і налічує на сьогодні понад 100 
найменувань. 

Продукція постачається в Одеську, 
Миколаївську, Черкаську, Херсонську, 
Кіровоградську та інші області. 
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ОКСАНА ОЛЕКСІЄНКО 
Начальник відділу з питань торгівлі, 
освіти, культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Вишневої 
міської ради, депутатка Вишневої 

міської ради 3-х скликань,  
м. Вишневе, Київська область

ІНІЦІАТИВА: Дитяча громадська 
організація «Капітошка». Основ-
ні напрямки роботи ГО – організація 
дозвілля дітей і підлітків, сприяння 
розвитку морально-духовних якостей 
і творчих здібностей. Це тематичні ви-
стави з ляльковими спектаклями, но-
ворічні та різдвяні свята загальномісь-
кого рівня, толоки в дворах, на вулицях 
і стадіоні, дитячі програми в рамках 
міських та державних свят, концерти, 
загальноміські паради, конкурси, по-
їздки з виставами в дитячі будинки і 
реабілітаційні центри, закордонні по-
їздки в рамках співпраці м. Вишневе з 
представниками м. Піонкі (Республіка 
Польща) тощо. 

ОЛЕСЯ ОЛІЙНИК 
Засновниця спортивного руху 
«Територія спорту», м. Ірпінь, 

Київська область

ІНІЦІАТИВА: Соціальний проект 
«Територія спорту» – це платформа 
регулярних тренувань із різних видів 
спорту та курс майстер-класів зі зба-
лансованого харчування. Проект засно-
вано в липні 2018 року. Ініціатива була 
супроводжена необхідністю залучення 
громади до здорового способу життя, 
популяризації спортивного руху в Ірпін-
ському регіоні та позиціонування Ірпе-
ня як міста здоров’я та активних людей. 
На сьогодні «Територія спорту» – єдина 
в Ірпінському регіоні спортивна ініціа-
тива, яка дає можливість кожній людині 
займатися спортом під керівництвом 
професійних тренерів на безкоштовній 
основі. За 10 місяців реалізації проекту 
проведено 64 тренування для 930 учас-
ників. Також команда «Території спор-
ту» організувала та взяла участь у 10 
загальноміських заходах. 
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ТЕТЯНА ОМЕЛЬЧЕНКО 
Депутатка Васильківської міської ради 

VI- VII скликань, голова постійної 
депутатської комісії з питань охорони 

здоров’я, материнства, дитинства, 
захисту учасників АТО та їх сімей, 
соціального захисту, контролю за 

виконанням інвестиційних зобов’язань 
та питань регуляторної політики, 
приватизації, податків та зборів, 

підприємницької діяльності, економічних 
реформ, торгівлі, громадського 
харчування, помічник адвоката,  
м. Васильків, Київська область

ІНІЦІАТИВА: Впровадження постій-
но діючих багатьох соціальних та 
благодійних проектів. З 2011 року 
реалізовано 7 масштабних довгостро-
кових проектів. Зокрема, проект «До-
помога ближньому» – створення цен-
трів, що надають безкоштовні обіди, 
одяг, побутові речі для осіб, які пере-
бувають у складних життєвих обстави-
нах; проект «Час сіяти добре слово» – 
практичне впровадження з 2012 року 
факультативної шкільної програми 
«Основи християнської етики в укра-
їнській культурі» в початкових класах; 
проект «Твій психолог» – безкоштовна 
індивідуальна професійна психологіч-
на підтримка жінок, які страждають 
від домашнього насилля, на постійній 
основі з 2012 року, центри реабілітації 
для алко- та наркозалежних, які здій-
снюють діяльність завдяки благодійній 
підтримці та інші. 

ГАННА ОРТІНА  
Завідувачка кафедри  

публічного управління, 
адміністрування та права 
Таврійського державного 

агротехнологічного університету, 
доктор наук з державного 

управління, доцент,  
м. Мелітополь

ІНІЦІАТИВА: Таврійський форум 
для талановитої учнівської молоді 
«M-elite  – 2018». Метою заходу було 
обговорення широкого кола акту-
альних питань і залучення молоді до 
процесу визначення перспективних 
напрямів розвитку регіону та місцевих 
громад. 

Це простір для поглиблення ефектив-
ної співпраці з роботодавцями для 
отримання інформації про потреби на 
ринку праці необхідних знань та ком-
петенцій майбутніх фахівців. П’ять най-
кращих доповідачів були нагороджені 
дипломами.

Учасники та гості Таврійського моло-
діжного форуму «M-elite – 2018» від-
значили, що важливість заходу поля-
гає, перш за все, у живому спілкуванні, 
обговоренні актуальних питань, мож-
ливості висловлювати власні думки та 
пропозиції. 



72 Жіночі ініціативи

ОЛЕСЯ ПАНАСЮК 
Завідувачка сектору  

моніторингу  
Вінницької обласної ради,  

м. Вінниця

ІНІЦІАТИВА: Переможець Всеукра-
їнського конкурсу бізнес-проектів 
організованого European Business 
Association, Всеукраїнського конкур-
су бізнес-проектування та соціаль-
ного підприємництва, організованого 
Міжнародною програмою SIFE. 

За 12 років учасницею розроблено 
та реалізовано близько 10 проектів 
за фінансування країн ЄС, США та 
України. 

Зокрема, проект «Молодь в дії» за під-
тримки USAID, проект «Вороновиця – 
центр дозвілля Вінницького району».

Проект «Розробка системи водопо-
стачання та водовідведення у ФАПі 
села Горбанівка Вінницького району 
з використанням новітніх технологій 
енерго- та ресурсозбереження».

Проект «Туризм  – запорука динаміч-
ного соціально-економічного розвит-
ку сільських громад» за підтримки 
Європейського Союзу тощо. 

ІРИНА ОСІПЧУК 
Доцент кафедри географії і туризму 
в ПВНЗ «Міжнародний економіко-

гуманітарний університет імені 
академіка Степана Дем’янчука», 
м. Корець, Рівненська область

ІНІЦІАТИВА: «Корецька варта» – гро-
мадська організація, що стала осеред-
ком волонтерського руху, реалізації 
соціальних проектів, патріотичного 
виховання молоді. Члени організації 
здійснили близько 10 поїздок в зону 
АТО з метою забезпечення бійців про-
дуктами харчування та промисловими 
товарами, започаткували проведення 
благодійного осіннього шкільного яр-
марку, спільне втілення проектів «Ство-
рення соціально-культурного осередку 
для жителів м. Корець у районі «Замко-
ва гора» та облаштування оглядового 
майданчика для селфі із арт-об’єктом 
«Я люблю Корець» та інше. 
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ТЕТЯНА ПЕЧЕРИЦЯ 
Директор «Центру надання 

адміністративних послуг у місті 
Кременчуці», Полтавська область

ІНІЦІАТИВА: Створення Кремен-
чуцького ЦНАП. Центр надання ад-
міністративних послуг у м. Кременчук 
відкрито у березні 2015 року, який 
одразу почав свій стрімкий розвиток. 

Нині в ЦНАП можна отримати 255 ад-
міністративних послуг, з них 67 при-
ймається за принципом екстериторі-
альності, а 28 можна замовити на сайті 
не виходячи з дому. Громадяни, які за 
станом здоров’я не можуть відвідати 
ЦНАП обслуговує мобільний адміні-
стратор. Кременчук перший в Україні 
звільнив окремі категорії громадян від 
оплати частини вартості за оформлен-
ня паспорта у формі ID – картки.

У 2016 році був відкритий Крюків-
ський відділ ЦНАП, який став зоною 
комфорту для жителів Правобореж-
ної частини м. Кременчука. А ще 
через 2 роки розпочав роботу Ав-
тозаводський відділ. У 2018 році був 
втілений у життя один з головних 
проектів Тетяни Печериці – відкриття 
сучасного і комфортного головного 
офісу ЦНАПу. 

НАТАЛІЯ ПІДГІРНЯ 
Директор і художник  

ТОВ «Мануфактура Петриківський 
сервіз», с. Мала Петриківка, 
Дніпропетровська область

ІНІЦІАТИВА: Мануфактура Петри-
ківський сервіз – це приватна май-
стерня з надання художніх послуг про-
фесійного авторського надглазурного 
розпису столового посуду із порцеля-
ни та кераміки в стилі петриківського 
розпису. 

Традиційно в декоруванні посуду ви-
користовується виключно ручна праця 
художника, відповідно до професійної 
технології розпису кераміки. Розписа-
ний посуд випалюється в муфельній 
печі при температурах 780-820 °С. Го-
тові вироби реалізуються замовнику 
послуги або покупцю. 
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ІРИНА ПОГОРІЛА 
Депутатка,  

секретар Тетіївської  
міської ради, 

м. Тетіїв,  
Київська область

ІНІЦІАТИВА: Молодіжний центр 
«Креатив». У 2010 році проект ство-
рення молодіжного центру «Креатив» 
було подано на розгляд до Фонду 
сприяння місцевому самоврядуван-
ню України. 

Дирекцією Всеукраїнського конкурсу 
проектів та програми розвитку місце-
вого самоврядування його визнано 
переможцем і виділено 200 тис. гри-
вень на реалізацію. 

Так у вересні 2012 року було відкри-
то Тетіївський міський молодіжний 
центр «Креатив». Для цього було ре-
конструйовано підвальне приміщен-
ня багатоповерхового будинку в цен-
трі міста. 

Цільовими групами проекту стали 
лідери молодіжних громадських ор-
ганізацій, соціально-активна молодь, 
члени молодіжної ради міста, респу-
бліка органів учнівського самовря-
дування Тетіївщини «РОСТ», молоді 
депутати Тетіївської міської ради. 

НАТАЛІЯ ПІЦУ 
Головний бухгалтер 

Великокучурівська сільська рада,  
с. Великий Кучурів,  

Чернівецької області

МАРІЯ ЦУРКАН 
Головний бухгалтер 

Великокучурівської сільської ради,  
с. Великий Кучурів,  

Чернівецька область

ІНІЦІАТИВА: Створення місцевого ОТГ 
і ГО «Великокучурівське об’єднання 
«Злагода». Завдячуючи проведеній ро-
боті у 2015 році відбулося об’єднання 
трьох сільських рад у Великокучурів-
ську ОТГ, що надало змогу перейти 
на прямі міжбюджетні трансферти з 
державним бюджетом. Завдяки цьому 
покращилася інфраструктура населе-
них пунктів громади, залучилися між-
народні грантові кошти. За рахунок ГО 
«Великокучурівське об’єднання «Зла-
года» написано грантовий проект по 
облаштування сільського скверу «Про-
стір для спілкування». 
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ОКСАНА ПІЧКА 
Заступниця директора КУ «Агенція 

розвитку Мелітополя», голова 
правління «Клубу ділових жінок»,  

м. Мелітополь

ІНІЦІАТИВА: Клуб ділових жінок. 
Клуб створено задля активної підтрим-
ки жінок, які прагнуть займатись бізне-
сом, популяризації бізнес-діяльності 
серед жінок-підприємців, створення 
нових і масштабування успішних про-
ектів, бізнес-наставництва, розробки 
та реалізації програм самореалізації 
жінок, забезпечення їх доступу до ін-
формації, ринку, міжнародних фінан-
сів. На сьогодні діючими членами клу-
бу є 70 бізнес-вумен м. Мелітополя та 
району. 

ОЛЕНА ПОВЖИК 
Голова ГО «Інформаційно-

консультаційний центр «Усі свої»,  
м. Скадовськ, Херсонська область

ІНІЦІАТИВА: Адвокаційна кампанія 
для ВПО Скадовської громади. Прово-
диться з метою залучення внутрішньо 
переміщених осіб до розроблення ал-
горитму взаємодії з органами держав-
ної влади, місцевого самоврядування 
та громадських організацій задля по-
кращення їх доступу до якісних соці-
альних послуг, залучення громадян до 
розбудови громадянського суспільства 
та демократії; створення умов для їх са-
мореалізації та подальшої професійної, 
громадської, культурно-просвітницької 
діяльності; становлення гендерної рів-
ності та розвитку паритетної демократії, 
запобігання та протидія торгівлі людь-
ми; забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків із числа ВПО 
у всіх сферах суспільного життя. 
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ІННА РАІЛКО 
Заступниця головного лікаря КНП 

«ІЦМЛ» з якості, м. Ірпінь,  
Київська область

ІНІЦІАТИВА: соціальні проекти «Ір-
пінь без діабету» та «Доступна ме-
дицина – скринінг». У рамках проек-
тів всім жителям Ірпінського регіону 
була дана можливість безкоштовно 
здати високоспеціалізовані аналізи 
в кожній амбулаторії Ірпінського ре-
гіону на наявність чи загрозу виник-
нення цукрового діабету, вид, ступінь 
тяжкості, отримати розшифровку 
аналізів спеціалістами, що дало змо-
гу людям вчасно виявити хворобу та 
звернутись за медичною допомогою. 

А також була доступною мобільна 
медична діагностика – безкоштовне 
ЕКГ, УЗД – діагностика, лабораторний 
аналіз на цукор для всіх жителів Ірпін-
ського регіону. 

ОКСАНА РОДІОНОВА 
Керівник клубу  

«Козацьке дозвілля»,  
м. Запоріжжя

ІНІЦІАТИВА: Клуб «Козацьке до-
звілля» створений у 2014 році для 
дітей і їх батьків. Ідея його створення 
виникла з початком війни на Сході 
України – мами учнів спортивної шко-
ли «Спас» вирішили організувати во-
лонтерську організацію. 

Учасники клубу беруть участь у місь-
ких святах, організовують заняття для 
дітей, безкоштовні екскурсії, турис-
тичні свята, походи та інше. 

Також відкрили в Запоріжжі школу 
фланкіровки – мистецтва володіння 
шаблею. 

Заняття в клубі та гуртках спрямо-
ване на вивчення українських на-
родних традицій та звичаїв, націо-
нально-етнічної обрядовості інших 
національностей, що проживають 
в м. Запоріжжя (спільне вишивання 
рушників, проведення різноманітних 
свят, виготовлення виробів декора-
тивно-прикладного мистецтва, озна-
йомлення з народними промислами 
регіону, проведення майстер-класів, 
екскурсій). 
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ТЕТЯНА РОМАНОВА 
Виконавчий директор  

ГО «Агенція міських ініціатив», 
депутатка Деснянської районної 

ради у місті Чернігові,  
громадська діячка,  

м. Чернігів

ІНІЦІАТИВА: Розроблення договору 
на міські пасажирські перевезення. 

У липні 2016 року ініційовано розробку 
нормативних документів, які врегульо-
вують питання якості надання послуг 
пасажирських перевезень, контролю 
за ними та питання покарання за не-
дотримання умов договору. 

Авторськими успішними пропозиція-
ми до договору стали: запровадження 
системи штрафів за недотримання 
умов договору перевізниками у місті 
Чернігові; запровадження системи 
GPS-моніторингу на міських маршру-
тах у місті Чернігові та встановлення 
електронних табло в місті; запрова-
дження автоматизованої системи оп-
лати за проїзд (електронний квиток); 
розробка та введення єдиної уніфіко-
ваної форми для персоналу громад-
ського транспорту у місті Чернігові 
(водії та кондуктори). 

ВАЛЕНТИНА  
САВЕРСЬКА-ЛИХВОША 

Селищний голова  
смт. Варва,  

Чернігівська область

ІНІЦІАТИВА: Орган самоорганізації 
населення «Варин-плюс». 

Завдяки діяльності ОСН «Варин-плюс» 
сформовано вуличні комітети та ви-
брано їх голів. Для накопичення коштів 
на розвиток вулиць чи мікрорайонів 
відкрито рахунки в Ощадбанку. 

Мешканці добровільно жертвують 
кошти для реалізації проектів бла-
гоустрою вулиць. Співфінансування чи 
дофінансування здійснює Варвинська 
селищна рада. 
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ОКСАНА САХНО 
Завідувачка методичним  
кабінетом відділу освіти,  

молоді та спорту  
овослобідської сільської ради,  

с. Князівка,  
Сумська область

ІНІЦІАТИВА: Методичний кабінет 
супроводу системи освіти. 

Кабінет відкрито з метою методич-
ного супроводу системи загальної 
середньої, дошкільної та позашкіль-
ної освіти Новослобідської сільської 
ради, організації науково-методичної 
роботи, підвищення кваліфікації та 
професійного рівня педагогічних пра-
цівників закладів освіти у міжкурсо-
вий період. 

За 6 місяців існування методкабінету 
за ініціативою методистів було про-
ведено 3 інформаційно-методичних 
наради та 4 методичні порадники у 
закладах освіти, надано більше 30 
консультацій. 

Протягом реалізації ініціативи мето-
дистами підготовлено та проведено 
21 тренінг на різну тематику. 

ЛІЛІАНА СЕМЕНЮТА 
Голова ГО «Вік Можливостей»,  

м. Харків

ІНІЦІАТИВА: Школа Працевлашту-
вання для Жінок 4.0. Досліджуючи 
гендерний профіль міста, визначили 
існування гендерної дискримінації за 
віком: жінки 4.0 (35-50 років) відчува-
ють значну дискримінацію на ринку 
праці. Під час навчання у Школі учас-
ниці усвідомлюють і підсилюють свої 
сильні сторони, які допомагають отри-
мати більш високооплачуване місце 
роботи, підвищують свій фінансовий 
і емоційний інтелект, починають про-
ходити співбесіди, вибираючи гідне 
місце роботи, отримують менторську 
підтримку. Навчальний курс включає 
14 занять та випускний іспит. 
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ІРИНА СИНЕЛЬНИК 
Начальниця відділу економічного 

розвитку та інвестицій,  
Білозірська ОТГ,  

Черкаська область

ІНІЦІАТИВА: «Придбання обладнан-
ня з виготовлення паспортів для 
центру надання адміністративних 
послуг Білозірської ОТГ». На терито-
рії Білозірської громади зареєстрова-
но близько 400 осіб у віці 14-18 років, 
тому встановлення робочої станції 
з оформлення ID-карток у власному 
ЦНАПі дасть змогу забезпечити в пов-
ному обсязі потребу громадян при 
оформленні паспорта вперше без ви-
їзду за межі громади та без черг. 

Зважаючи на потребу громади, постає 
питання в придбанні робочої станції 
для оформлення та видачі паспорта 
громадянина України у формі карт-
ки та паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон з електронним 
носієм. Також оформлення та видача 
біометричних паспортів – це додаткові 
зручності для громадян та додаткові 
надходження до бюджету громади. 

СВІТЛАНА СКРИКУЛЯК 
Голова Громадської організації 

«Новоселицька Агенція 
Економічного Розвитку та 

транскордонної співпраці»,  
м. Новоселиця, Чернівецька область

ІНІЦІАТИВА: Волонтерський рух з 
питань надзвичайних ситуацій. Про-
ект по створенню Центрів безпеки та 
волонтерського руху з надзвичайних 
ситуацій та забезпечення технічними 
засобами розроблений у 2008  році 
після повені на річці Прут. У 2012 році 
ініціатива виграла фінансування Єв-
ропейського Союзу по Програмі «Ру-
мунія –Україна – Республіка Молдова 
2007-2013» та успішно реалізована. 
У  результаті у Новоселицькому райо-
ні створенно 10 центрів безпеки, які 
забезпечені технічними засобами, 
оргтехнікою, зв’язком. Започатковано 
міжнародні змагання волонтерського 
руху під назвою «Рятувальні роботи на 
воді». На заключній конференції Про-
грами у Румунії Європейська комісія 
визначила проект «Підвищення безпе-
ки життєдіяльності населення в долині 
річки Прут» як один із найкращих. 
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ІРИНА СЛАВОВА 
Депутатка Мелітопольської міської 

ради, голова ГО «Центр Громадських 
Ініціатив «ТАВРІЯ», м. Мелітополь, 

Запорізька область

ІНІЦІАТИВА: Молодіжний парла-
мент Мелітополя було створено у 
лютому 2019 року як консультатив-
но-дорадчий орган з питань молодіж-
ної політики Мелітопольської міської 
ради. Процес створення Молодіжного 
Парламенту пройшов демократичним 
шляхом. У кожному учбовому закладі 
міста різних рівнів акредитації було 
проведено внутрішні вибори, пере-
можців яких делеговано до складу 
Молодіжного Парламенту Мелітополя. 
Аналогічні вибори відбулися й серед 
робочої молоді та в громадських орга-
нізаціях, які було визначено як моло-
діжні. Сьогодні до складу МПМ входять 
43 представника зі всіх ВНЗ Мелітопо-
ля, загальноосвітніх та середньо освіт-
ніх навчальних закладів, представники 
позашкільних закладів освіти, робочої 
молоді, інститутів громадянського су-
спільства та молодіжних об’єднань. 

КАТЕРИНА СІМОНОВА 
Заступниця директора-начальниця 
управління туризму департаменту 

культури і туризму Запорізької 
міської ради, м. Запоріжжя

ІНІЦІАТИВА: Фестиваль Khortytsia 
Freedom. Основними завданнями 
проекту є розвиток культури, популя-
ризація української музики та подіє-
вого туризму в Україні. 

Фестиваль Khortytsia Freedom – один 
із молодих, але вже масштабних 
етно-фестивалів України, який про-
ходить в сучасному форматі з мо-
дерним підходом популяризації укра-
їнської сучасної та етномузики. 

Фестиваль Khortytsia Freedom поєд-
нує у собі традиційні музичні напря-
ми, народні інструменти, елементи 
фольклору, створює свіжий погляд 
на українську музику комбінуючи 
модну електронну музику і народні 
етномотиви. У 2018 році фестиваль 
відвідало близько 50 000 гостей з 
усієї України.
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ІРИНА СМІЯНЕНКО 
Директор КП «Теплосервіс», 

голова правління ГО «Інститут 
Демократичних Ініціатив», депутатка 

Вільногірської міської ради,  
м. Вільногірськ, Дніпропетровська 

область

ІНІЦІАТИВА: Заходи ГО «Інститут 
Демократичних Ініціатив». У 2018 
році у м. Вільногірськ проведено за-
ходи, спрямовані на командну роботу 
та згуртування мешканців: «Том Со-
йер Fest», створення «Алеї бажань» 
та відновлення дитячого майданчика. 
Долучившись до «Том Сойер Fest», 180 
мешканців міста пофарбували старі 
металеві конструкції у яскраві кольо-
ри. Створення «Алеї бажань» у Вільно-
гірському міському парку дозволило 
дорослим мешканцям міста разом із 
дітьми власноруч намалювати ман-
дали «Миру», «Щастя», «Любові», 
«Достатку», «Родини», «Добра», «Здо-
ров’я», «Добра» та ін. 

Після проведення спільних заходів мо-
лодь виявила бажання не руйнувати 
те, що є у місті, а приводити його до 
кращого стану. 

ОЛЬГА СТЕПАНЕНКО  
Голова Миколаївської  
обласної організації  

Всеукраїнської організації  
«Союз осіб з інвалідністю України», 

м. Миколаїв

ІНІЦІАТИВА: Центр жіночої під-
тримки. Головною метою створення 
Центру є покращення рівня життєді-
яльності жінок з інвалідністю та жінок, 
які мають дітей з інвалідністю. 

Ця категорія осіб є особливо вразли-
вою і потребує уваги з боку громад-
ськості та держави.

В Центрі буде проводитись робота 
для всілякого розвитку особливо 
вразливих жінок: соціальна адаптація, 
психологічна розгрузка, залучення до 
культурного життя і відволікання від 
повсякденних життєвих проблем. 

Планується організація гуртків, сек-
цій, тренінгових груп та коуч-програм 
із залученням спеціалістів для роз-
витку психологічної складової жінок, 
котрі гостро відчувають потребу у 
підтримці. 
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ОКСАНА СТЕПАНЮК 
Голова ГО «Центр освіти 

«Університет третього віку»,  
м. Луцьк

ІНІЦІАТИВА: Міжнародний Фести-
валь літньої Сеньйоріади «Спорт 
для всіх заради здоров’я» – унікаль-
ний і єдиний в Україні фестиваль, що 
проводиться для людей поважного 
віку – від 50 років і старших, які на-
лежать до Університетів третього віку, 
територіальних центрів соціального 
обслуговування, громадських органі-
зацій тощо з України і країн Європи.

Освіта людей поважного віку, органі-
зація їх дозвілля, об’єднання їх в єдине 
товариство допомагає громаді розви-
ватись і вирішувати соціально-еконо-
мічні проблеми. 

Позитив також проявляється у кращій 
оцінці рівня життя, популяризації здо-
рового способу життя, поєднанні по-
колінь, у покращенні здоров’я людей, 
у використанні їх потенціалу, досвіду і 
авторитету для розвитку підприємни-
цтва, покращення ситуації з зайняті-
стю тощо. 

СВІТЛАНА СТРЕХОВА 
Заступник директора  

департаменту адміністративних 
послуг Вінницької міської ради,  

м. Вінниця

ІНІЦІАТИВА: Центр адміністратив-
них послуг «Прозорий офіс» Він- 
ницької міської ради – найперший в 
Україні унікальний інтегрований центр 
надання послуг, одним із головних 
принципів роботи якого є доступність 
влади для громади і реалізація прин-
ципу: влада для громади, а не громада 
для влади. 

Тут відвідувачі можуть отримати 
найбільшу в Україні кількість адмі-
ністративних та інших видів послуг, 
що надаються через ЦНАП – 563, в 
т.ч. 235 – послуги виконавчих органів 
міської ради та 328 – послуги залуче-
них до роботи в ЦНАПі представників 
ЦОВВ, підприємств, установ та органі-
зацій міста.

«Прозорий офіс» приймає понад 3,5 
тис. клієнтів щоденно; найбільша в 
Україні навантаженість на 1 адміні-
стратора – понад 30 осіб щоденно. 
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ВІРА ТЕРНАВСЬКА 
Міський голова 

м. Долинська, Кіровоградська 
область

ІНІЦІАТИВА: Створення фонду роз-
витку міста. Мета ініціативи – аку-
мулювати кошти з різних джерел 
надходження для подальшого викори-
стання на розвиток міста, формування 
фінансової основи для вирішення пер-
шочергових завдань економічного та 
соціального розвитку, створення умов 
для залучення інвестиційних коштів, 
забезпечення розв’язання життєво 
важливих проблем міста, соціаль-
но-культурних питань. 

Джерелами формування фонду є до-
бровільні внески, пожертви громади, 
спонсорів, підприємств, об’єднань, 
організацій. Розподіл коштів здійсню-
ється на підставі рішення Громадської 
ради, яка діє при фонді. 

За три роки на рахунок Фонду розвит-
ку міста вдалося акумулювати 419,9 
тис. грн, які були використані на розви-
ток паркової зони, ремонту тротуарів, 
доріг тощо. 

ЮЛІЯ ЦИБУЛЬСЬКА 
Голова ГО «Інша Жінка»,  
засновниця та директор  

приватного підприємства 
«Космополіт-Сервіс»,  

засновниця та директор  
ТОВ «Інша Освіта», м. Кременчук, 

Полтавська область

ІНІЦІАТИВА: Жіноча коаліція Украї-
ни – проект національного масштабу, 
що розкриває потенціал і можливості 
жінок, які відкриті до співпраці, вмі-
ють спільно діяти та підтримувати 
одна одну. 

Метою проекту є підготувати, вдоско-
налити та використати вміння, знання 
та навички жінок для вдосконалення 
процесів у політиці, владі, бізнесі, на-
уці, мистецтві, культурі, сім’ї та реа-
лізації важливих суспільно-корисних 
проектів. Проект дозволяє досягти 
мети через застосування сучасних 
інноваційних технологій із розвит-
ку особистості, експертизи, новітніх 
технологій комунікації та формуван-
ня унікальних дієвих команд з чітко 
визначеними цілями, стратегіями та 
діяльністю. 
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ЛЮДМИЛА ФЕДОРЧЕНКО 
Голова ГО «Інститут Розвитку 

Громад», м. Обухів,  
Київська область

ІНІЦІАТИВА: Освітні проекти в 
м.  Обухів. «Школа успішних батьків 
щасливих дітей» – з 2016 року в місті 
Обухів діє програма з неформальної 
освіти для молодих батьків. Кваліфіко-
ваний психолог проводить лекції, тре-
нінги, семінари, майстер-класи щодо 
виховання дітей. Школу відвідало вже 
понад 300 учасників.

«Школа сортує сміття» – просвітниць-
кий проект з екології, реалізований 
на території Обухівської міської ради 
в ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Ма-
лишка. У формі інтерактивних лекцій 
дітям роз’яснюють про раціональне 
використання ресурсів, поліпшення 
екологічного стану довкілля, сорту-
вання сміття та використання вторин-
ної сировини. 

У 2019 році започатковано «Школу 
громадського бюджету». 

ВЕРОНІКА ХІДЧЕНКО 
Директорка БФ  

«Розвиток громади»,  
м. Львів

ІНІЦІАТИВА: «Куток добра» – інте-
рактивні кімнати відпочинку для 
матерів і дітей, які перебувають на 
тривалому лікуванні у дитячих від-
діленнях лікарень. 

Попередньо проводиться ремонт у 
таких приміщеннях, заміна вікон, две-
рей, покриття на підлозі. 

Встановлюються нові меблі для відпо-
чинку, а також із дозволу завідуючих 
відділеннями – і телевізор. Благодійний 
фонд регулярно поновлює обладнан-
ня – меблі та іграшки, книги та однора-
зові канюлі (катетери) і шприци. 

Вже обладнано 8 таких кутків у Львові 
та області. На розгляді пропозиції на 
створення таких куточків у школах, де 
є діти з ДЦП, аутисти та ін., які потребу-
ють особливих відпочинкових кімнат 
під час навчання. 
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ЛЮДМИЛА ХОРЬКОВА 
Директорка Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №114, м. Кривий Ріг

ІНІЦІАТИВА: Об’єднання зусиль вчи-
тельства, учнівства та батьківства 
задля формування громадянського 
суспільства. Проект від USAID Взає-
моДія надав можливість провести в 5 
регіонах України антикорупційні уроки. 

Перемога у конкурсі «FestMetinvest» до-
зволила організувати для самозростан-
ня вчительства «Осінню подію EdFest». 
У 2018 році та 2019 році проведено міні 
EdCampKryvyiRih – освітній безкоштов-
ний табір для вчителів, який проводить-
ся для відповідального вчительства під 
керівництвом EdCampUkraine. 

Екологічний проект: у школі сортують 
сміття і школярі заробляють на цьому, 
маючи можливість розпоряджатися 
коштами. Також діти навчають цьому 
батьків. 

Важливим проектом є створення «Клу-
бу фінансової грамотності «Корпора-
ція успіху», в якому успішно взаємо-
діють учні, батьки, вчителі. Виховання 
успішного вчителя, випускника, бать-
ківства  – гарантія формування успіш-
ної країни. 

ГАЛИНА ШАЛАМОВА 
Голова Наглядової ради АТ 

«Михайлівський райагропостач»,  
смт. Пришиб, Запорізька область

ІНІЦІАТИВА: Михайлівський рай-
агропостач – одне з найбільших 
бюджетоутворюючих підприємств в 
регіоні, цілісний майновий комплекс, 
який включає в себе металеві ємно-
сті для зберігання сільськогосподар-
ських культур, склади для наземного 
зберігання, зерносушильний та зер-
ноочисні комплекси, сертифіковану 
лабораторію для визначення якості 
зерна, критий тік з механічною пода-
чею сільгосппродукції, овоче-фрукто-
сховище, а також теплиці, де вирощу-
ються екологічно чисті овочі та зелень.  
Нещодавно успішно реалізована ініці-
атива  – побудова нової теплиці. Вона 
має інноваційні системи штучного клі-
мату, насамперед, опалення та освіт-
лення, встановлені на закритому ґрунті 
за новітніми технологіями. 
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ЛАРИСА ШУТОВА 
Голова ГО «Новоград-Волинська 

міська організація жінок»,  
м. Новоград-Волинський, 

Житомирська область

ІНІЦІАТИВА: «Впровадження іннова-
ційної моделі розвитку медичної галузі 
міста Новограда-Волинського». У співп-
раці з проектом «ЄС/ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ», 
Новоград-Волинською міською радою та 
ГО «Новоград-Волинська міська органі-
зація жінок» реалізовано проект «Впро-
вадження інноваційної моделі розвитку 
медичної галузі міста Новограда-Волин-
ського» на загальну суму понад 1 млн 
грн. Проектом організовано дата-центр, 
закуплено комп’ютери, розроблено про-
грамне забезпечення, що включає в себе 
електронну карту пацієнта, електронний 
кабінет лікаря та документообіг у лікарні. 
Запровадження заходів проекту дозволи-
ло систематизувати процес прийому ліка-
рями пацієнтів, проводити ранню діагнос-
тику захворювань.

Завдяки впровадженому проекту меш-
канці міста Новограда-Волинського (56 
тис. осіб: лікарі та пацієнти) та району 
отримали можливість переглядати дані 
своєї медичної картки, результати аналі-
зів, висновки лікарів та ознайомлюватися 
із призначеним лікуванням не виходячи з 
дому. А також без телефонного дзвінка чи 
відвідування Центру первинної медико-са-
нітарної допомоги записатись на прийом 
до лікаря. А це – спрощення доступу до 
медичних послуг 95 % населення. 

ЛІДІЯ ЯВОРЕНКО 
Директор комунального закладу 

освіти «Навчально-виховний 
комплекс №33 «Маріїнська 
багатопрофільна гімназія – 

загальноосвітній навчальний  
заклад І ступеня»,  

м. Дніпро

ІНІЦІАТИВА: Розроблена концепту-
альна модель функціонування ав-
торської школи «Маріїнська гімна-
зія ДоброТи» дозволяє закладу бути 
громадсько-активним, де не просто 
надають освітні послуги учням, але й 
розвивають громаду, залучають бать-
ків і мешканців міста до вирішення со-
ціальних та інших проблем, які існують 
як у школі, так і в громаді.

НВК №33 «Маріїнська гімназія Добро-
Ти» має 150-річну історію, є членом 
Європейської мережі шкіл культури 
здоров’я, «Лідером сучасної освіти». 
Працює в режимі неперервного роз-
витку і творчого пошуку прогресивних 
технологій, методик зростання профе-
сіоналізму. 

В освітньому закладі створено цілісну 
систему роботи, яка направлена на 
розвиток аксіосфери особистості на 
засадах традиційних духовних ціннос-
тей і реалізується через використання 
технологій випереджаючої освіти. 
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ЮЛІЯ ЯРОШЕНКО 
Старший юристконсультант  

ПАТ «Укртелеком»,  
м. Дніпро

ІНІЦІАТИВА: Інтернет-платформа 
для жінок. Проект сприяє розв’я-
занню проблем жінок за допомогою 
співпраці зі спеціалістами у різних 
галузях: послуги юриста або адво-
ката (розірвання шлюбу, стягнення 
аліментів, поділ майна, усиновлення, 
позбавлення батьківських прав тощо); 
послуги психолога або психотерапе-
вта (за наявності психологічних про-
блем: депресія, панічні атаки, неврози, 
зловживання алкоголем або нарко-
тиками, порушення сну, проблеми із 
заплідненням або вагітністю); послуги 
туристичного обслуговування; послуги 
страхування; послуги стиліста, дієто-
лога, нутріціолога, спеціалістів у сфері 
краси та спорту; курси водіння тощо. 

Одиноким матерям, або матерям, які 
виховують дітей-інвалідів послуги на-
даються на пільговій основі. 

СВІТЛАНА ЯЩЕНКО 
Засновниця Академії жіночності 
«Хороша дружина», психолог, м. 

Київ

ІНІЦІАТИВА: Академія жіночності 
«Хороша дружина». Заходи академії 
направлені на формування самоцін-
ності жінки, реалізацію її потенціалу, 
здібностей і талантів. Команда органі-
зації працює, щоб створити гармоній-
ний простір для жіночого спілкування 
й розвитку, задля особистого щастя 
жінок і щастя їх сімей, що є запору-
кою розвиненої держави. Регулярно 
проводяться авторські тренінги та 
онлайн-курси для жінок: «Як напов-
нитися жіночою енергією», «Як під-
вищити свою цінність», «10 секретів 
гармонії в родині», «Як надихнути чо-
ловіка» тощо. 
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ОЛЕНА АЛЕКСЄЄНКО 
Менеджер регіонального  
розвитку Департаменту  
внутрішньої політики,  

м. Маріуполь

ІНІЦІАТИВА: Ідея створення притул-
ку для бездомних. Сьогодні в Україні 
існує гостра необхідність у створенні 
спеціальних закладів, де безпритуль-
ні громадяни можуть отримати до-
помогу: забезпеченість їжею, спаль-
ними місцями, душем із холодною та 
гарячею водою, теплопостачанням.  

Такі заклади мають працювати ціло-
добово та постійно перебувати під 
охороною. Крім цього, слід створити 
інститут, куди такі люди можуть звер-
нутися за безкоштовною допомогою 
чи консультацією юристів, психологів, 
лікарів тощо. 

ЛАРИСА ГОРШНЬОВА 
Директор Фонду підтримки 

підприємництва міста Миргорода, 
Полтавська область

ІНІЦІАТИВА: Підтримка жінок пе-
редпенсійного віку. Фонд підтрим-
ки підприємництва міста Миргорода 
надає інформаційно-консультативну 
підтримку жінкам передпенсійного 
віку (після 50 років), звільнених з ро-
боти, безробітних для відкриття влас-
ної справи. 

Це сприяє створенню нових майдан-
чиків обміну досвідом професіоналів 

зі стажем із молоддю, зниження соці-
альної напруги в місті Миргороді. 

 СВІТЛАНА КАЛИНИЧЕНКО 
Голова комітету мікрорайону 

«Колонія-Макорти»,  
м. Бердянськ, Запорізька область

ІНІЦІАТИВА: Активна участь в 
Громадському бюджеті. З восьми 
розроблених учасницею конкурсу 
та поданих на Громадський бюджет 
проектів три вже реалізовано і один 
перебуває на стадії втілення. 

У рамках ініціативи облаштовані «ле-
жачі поліцейські» поруч із дитячими 
майданчиками, зупинки громадсько-
го транспорту обладнано стендами 
для реклами та оголошень, встанов-
лено скульптуру, що символізує осо-
бливості мікрорайону та міста. 

Також планується встановити у дво-
рах спортивні тренажери, каруселі, 
столи для тенісу. 

ОКСАНА КРАВЧУК 
Староста трьох населених пунктів 
Боратинської об’єднаної громади,  

с. Баїв, Волинська область

ІНІЦІАТИВА: Розвиток через де-
централізацію та залучення. Мета 
ініціативи – шляхом розкриття управ-
лінського потенціалу дати можливість 
людині бути господарем у громаді. 
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Інструмент – залучення громадськос-
ті до управління сільською громадою 
заради розвитку. Постійно ініціатива 
впливає на понад 9000 населення, яке 
зайняте у понад 20 сферах діяльності.

Врядування розпочалося з впрова-
дження традиції регулярних зборів 
громади у кожному населеному пунк-
ті. Дізнавшись бажання й ініціативи 
людей, почали проводити спільні 
сільські толоки, встановлювати дитячі 
майданчики, розчищати водойми, ор-
ганізовувати концерти, різні дійства, 
проводити соціологічні дослідження 
й SWOT аналізи. 

ОЛЕНА МІСЮРА 
Керівник Ковельської філії ВГО  

«Союз українок», член Громадської 
ради при Ковельській міській раді,  

м. Ковель, Волинська область

ІНІЦІАТИВА: Школа гармонійного 
розвитку. У школі займаються шко-
лярі Ковеля та району. Головна мета 
діяльності – виховання у молоді патрі-
отизму, доброти, любові до історії та 
традицій. 

Вихованці школи долучаються до 
волонтерської діяльності, регуляр-
но спілкуються з учасниками АТО.  
Кожен з учасників школи бере участь 
у благодійних вечорах, готуючи свої 
виступи, відвідує визначні історичні 
місця України, спілкується з відоми-
ми письменниками, художниками,  
митцями. 

ЛІЯ МОРОХОВСЬКА 
Заступниця голови правління ПАТ 

«Банк Восток», м. Одеса

ІНІЦІАТИВА: Впровадження сучас-
ної системи безготівкових плате-
жів у громадському транспорті –  
у трамваї та фунікулері. Можливість 
безготівкових/безконтактних плате-
жів дало можливість мешканцям та 
гостям міста отримати доступ до су-
часних технологій. 

Допомогло долучитися до стандар-
тів, прийнятих у сфері громадського 
транспорту провідних міст світу. Та-
кож цей спосіб оплати є більш без-
печним для населення.  

СВІТЛАНА ОСТАПОВА 
Директор Одеського муніципаль-
ного музею особистих колекцій 

ім. О.В. Блещунова, віце-президент 
ІКОМ України, голова правління БФ 

«МУЗЕУМ», м. Одеса

ІНІЦІАТИВА: Гіперкомунікативні 
музеї. Проект передбачає створення 
у музеї громадського комунікатив-
но-виставкового простору для спіл-
кування та набуття неформальної 
освіти у сфері культури та ключових 
понять громадянської компетентно-
сті  – так званого культурного ХАБу. 
У рамках ініціативи, завдяки перемо-
зі БФ «МУЗЕУМ» у міському конкурсі 
«Громадський бюджет Одеси – 2017», 



90 Жіночі ініціативи

проведено реконструкцію, капіталь-
ний ремонт і повне оснащення необ-
хідним обладнанням аварійного при-
міщення, яке придбане містом у 2016 
році та передано на баланс музею. 

ОКСАНА ПІЦИК 
Голова Смідинської ОТГ, с. Смідин, 

Волинська область

ІНІЦІАТИВА: «Активна молодь – 
основа розвитку громади» та «Мо-
лодь  – рушійна сила змін у грома-
дах» – ініціативи, які дали можливість 
привести в органи місцевого само-
врядування (Смідинську ОТГ) нові об-
личчя. Зокрема голову ОТГ, депутатів 
та членів виконавчого комітету. 

У рамках цих проектів здійснено обмін 
досвідом у системі управління із поль-
ською ґміною Краснистав, навчання 
лідерству, тайм-менеджементу та прав 
і обов’язків депутатського корпусу 
місцевого самоврядування. Крім того, 
новий склад ради обрав своїм пріори-
тетом молодіжну політику – створено 
молодіжну раду при ОТГ. 

ЮЛІЯ САБІЙ 
Керуюча справами виконавчого 

комітету Хмельницької міської ради,  
м. Хмельницький

ІНІЦІАТИВА: Освітній проект грома-
дянського виховання учнівської мо-

лоді. У рамках ініціативи реалізується 
низка загальноміських інтелектуаль-
них конкурсів та змагань: міський 
брейн-ринг «Моя позиція», міські кон-
курси на кращого знавця місцевого са-
моврядування «Місто своїми руками» 
та «Місто-влада-громада», конкурс 
на кращого ерудита, знавця історії, 
права та місцевого самоврядування  
«Місто-діти-влада», громадсько-полі-
тичні студії «Школа сучасного лідера» 
для активістів учнівського та студент-
ського самоврядування. 

Вказані конкурси та змагання відбу-
ваються відповідно до спеціально 
розроблених Положень, затвердже-
них наказами Департаменту освіти та 
науки Хмельницької міської ради. 

ТАМАРА САМИЛЯК 
Керівник видавництва  

ТОВ «Імекс-ЛТД»,
 м. Кривий Ріг

ІНІЦІАТИВА: видавництво «Імекс-Л-
ТД». Книги, що видаються у видавни-
цтві «Імекс-ЛТД» є довершеними зраз-
ками художньої, науково-популярної, 
краєзнавчої та дитячої літератури, а за 
рівнем змістової наповненості та яко-
сті оформлення не поступаються про-
дукції інших українських видавництв.  

Підприємство – учасник загальнодер-
жавної програми «Українська книга», 
переможець щорічного конкурсу 
«Краща книга України» (2008–2010, 
2011, 2013, 2014, 2016 рр.). Постій-
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ний учасник всеукраїнських та між-
народних книжкових виставок (2009, 
2010, 2011, 2012, 2014 рр.), органі-
затор Всеукраїнського книжкового  
фестивалю-ярмарку «Весняний кни-
говир», проекту «На згадку про рідний 
край», видання енциклопедії «Кіро-
воградщина. Історія. Традиції. Сучас-
ність» та ін. 

СВІТЛАНА ЯРОВА 
Депутатка Вінницької міської ради, 

в.о директорки КЗ «Вінницький 
обласний молодіжний центр 

«Квадрат», м. Вінниця

ІНІЦІАТИВА: Молодіжний центр 
«Квадрат» – це 700 кв. м вільно-
го простору у центрі м. Вінниця для 

продукування та реалізації творчих, 
бізнес-ідей, наукових, соціальних та 
громадських ініціатив. Молодіжний 
центр має сучасну лабораторію для 
проведення наукових досліджень, ви-
готовлення прототипів власних ідей 
(3D принтери, лазерний різак, ріжу-
чий плотер, свердлильний та точиль-
ний станки). 

Приміщення містить лекторії, лабо-
раторію, коворкінг-зону, студію зву-
козапису, майданчик для створення 
on-line радіо і телебачення та прове-
дення заходів на 300 осіб. 

Це перший прецедент подібного моло-
діжного центру в Україні, коли об’єдна-
лись молодь, бізнес, громада і влада 
всіх рівнів. Урочисте відкриття закладу 
відбулося 19 грудня 2018 року. 
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 Офіс Ради Європи в Україні

Офіс Ради Європи в Україні офі-
ційно розпочав роботу 6 жовтня 
2006 року. Його статус базується 
на Меморандумі взаєморозумін-
ня між Урядом України та Радою 
Європи про створення в Укра-
їні Офісу Ради Європи та його 
правового статусу, який розпо-
рядився заснувати нову інститу-
ційну форму співробітництва між 
Урядом України та Радою Європи 
шляхом створення в Києві Офі-
су Ради Європи з координації 
програм співробітництва Ради 
Європи, очолюваного Представ-
ником Генерального секретаря 
Ради Європи з питань координа-
ції програм співробітництва Ради 
Європи.

Тел.: +38 044 425 0262, 
вул. Іллінська, 8, Київ, 04070 

kyiv@coe.int
mfa.gov.ua

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Один із основних напрямів проек-
тної діяльності Ради Європи орі-
єнтований на запобігання насиль-
ству та підтримку постраждалих, 
що є одним з основних постулатів 
Стамбульської конвенції, яку ініці-
ювала організація. 

Метою проекту є:
 підтримка зусиль, спрямованих 

на запобігання насильству сто-
совно жінок, всеосяжну та ско-

ординовану політику, а також під-
тримка необхідних інституційних 
механізмів та міжвідомчої взає-
модії (статті 7 та 10 Стамбульської 
конвенції);

 покращення знань та кваліфі-
кації тих фахівців, які залучені до 
надання допомоги постраждалим 
на національному та місцевому 
рівнях, зокрема, шляхом підви-
щення кваліфікації фахівців (стат-
тя 15 Конвенції), для того, щоб за-
безпечити право постраждалих на 
відповідну допомогу (стаття 22) та 
їхнє право на безоплатну правову 
допомогу (стаття 57).

 Національний 
демократичний інститут 
міжнародних справ (NDI)

Національний демократичний ін-
ститут (НДІ), або Національний 
демократичний інститут з між-
народних відносин, є позапар-
тійною, некомерційною, неуря-
довою організацією, яка працює 
задля посилення демократичних 
інститутів у всьому світі шляхом 
залучення громадянського су-
спільства, сприяючи відкритості 
та підзвітності влади.

З часу свого заснування в 1983 році 
НДІ та його місцеві партнери пра-
цюють задля забезпечення прове-
дення чесних виборів, залучення 
громадян до суспільних процесів, 
сприяють відкритості та прозоро-
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сті влади, а також збільшенню рів-
ня політичної участі жінок.

Тел.: +38 044 279 75 43
вул. Ярославів вал, 16А,  

Київ, 01030,
ukraine@ndi.org

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Основні напрямки роботи НДІ 
включають: залучення громадян, 
вибори, дебати, демократичне 
управління, демократія та техно-
логії, політичне включення мар-
гіналізованих груп, гендер, жінки 
та демократія, мир і безпека, по-
літичні партії та політична участь 
молоді.

Заявлена   місія організації – «під-
тримувати та зміцнювати демо-
кратичні інститути у всьому світі 
за допомогою участі громадян, 
відкритості та підзвітності в уряді».

 Британські Ради в Україні

Британська рада — неміністер-
ський департамент уряду Великої 
Британії, що займається поши-
ренням британської культури за 
межами Великої Британії. Є по-
завідомчим державним органом, 
який створений королівською 
милістю і зареєстрований як бла-
годійна організація в Англії. Бри-
танська рада зробила значний 
внесок у вивчення англійської 
мови українськими військовими і 

цивільним персоналом Міністер-
ства оборони України.

Анжела Толлідей, 
Тел.: +38 044 490 5600, 

вул. Жилянська, 29, 
Київ, 01033

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

 У сфері викладання англійської 
мови співпрацюють із Міністер-
ством освіти та науки і постійно 
проводять внутрішнє навчання 
для викладачів освітніх закладів: 
щороку проводяться тренінгові 
курси для 37 тисяч викладачів. 

 У сфері вищої освіти налагоджу-
ють зв‘язки між Сполученим Ко-
ролівством та Україною у таких 
галузях як зв‘язки між універси-
тетами і роботодавцями, а також 
інтернаціоналізації вищої освіти та 
забезпечення її якості; працюють 
над розвитком університетського 
лідерства та допомагають студен-
там у їх програмах самоврядуван-
ня. Залучили більш ніж 125 універ-
ситетів України в освітні програми 
протягом року.

 У галузі суспільства працюють 
із понад 68 партнерами в Україні 
для розвитку навичок активно-
го громадянства та підтримують 
втілення понад 300 проектів сус-
пільної дії в місцевих громадах, 
що вже залучили понад 100 тисяч 
українців.
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 Міжнародний жіночий 
клуб міста Києва

IWCK був заснований в 1992 році 
з метою зібрання разом жінок з 
усього світу для участі у різних 
благодійних, культурних і громад-
ських заходах.

Елізабет Коркох
Тел.: +38 044 234 31 80, 

м. Київ, вул. Пушкінська, 39/51

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Зібрання разом жінок з усього сві-
ту для участі у різних благодійних, 
культурних і громадських заходах.

 ПРОМІС 
(проект міжнародної технічної 
допомоги «Партнерство для 
розвитку міст»)

Проект ПРОМІС впроваджує з 
квітня 2015 року до грудня 2020 
року Федерація канадських муні-
ципалітетів (ФКМ) за фінансової 
підтримки Міністерства міжна-
родних справ Канади.
Проект спрямовано на зміцнення 
муніципального сектора в Україні.

вул. Щекавицька, 30/39, 
офіс 27, 

м. Київ, 04071, Україна
Тел.: +38 044 207 1282,

Факс: +38 044 207 1283,
office@pleddg.org.ua

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Проект направлений на наро-
щення спроможностей в шіст-
надцятьох містах України задля 
сприяння демократії та економіч-
ному розвитку на місцевому рівні, 
створення більш сприятливого се-
редовища для підприємництва та 
місцевого економічного розвитку, 
сприяння децентралізації влади 
та плануванню комплексного роз-
витку на місцевому, регіонально-
му та національному рівні. 

Головними компонентами, в які 
впроваджуються елементи ген-
дерної рівності, є: 

 Підтримка підприємництва і 
жінок у бізнесі; 

 Підтримка гендерних ініціатив 
спільно з АМУ; 

 Хартія рівності; 
 Гендерно орієнтоване бюдже-

тування; 
 Формування порядку денного 

країни (підготовка Стратегії Комі-
сара на 2018—2020 роки); 

 Стратегічне планування  
(інтегрує питання гендерної 
рівності в навчальні заходи, які 
проводяться для фахівців та 
фахівчинь з місцевого еконо-
мічного розвитку, в дослідження 
та посібники для працівників і 
працівниць органів влади); 

 Створення «Гендерних паспор-
тів міста».
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 Міжнародний фонд 
«Відродження»

Міжнародний фонд «Відроджен-
ня» — українська благодійна не-
урядова організація.
Фонд засновано у квітні 1990 
року. Він входить до створеної 
Джорджем Соросом мережі Фун-
дацій Відкритого Суспільства, що 
складається з національних і регі-
ональних фондів у понад 30 кра-
їнах світу, в тому числі в Африці, 
Центральній і Східній Європі та 
на території колишнього Радян-
ського Союзу.

Євген Бистрицький, 
Тел. +38 044 461 97 09, 

Факс +38 044 486 76 29,
04053, Київ, 

вул. Січових Стрільців, 46,
irf@irf.ua

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Місія Фонду – сприяти розвитку 
відкритого суспільства в Україні на 
основі демократичних цінностей 
через підтримку значимих гро-
мадських ініціатив: 

 боротьба з корупцією у владі че-
рез посилення тиску громадськос-
ті та сприяння антикорупційним 
реформам; 
 моніторинг і документація ситу-

ації з правами людини, потрібна 
для того, щоб домогтися запро-
вадження антидискримінаційного 
законодавства та практик і змен-

шити масштаби зловживань у 
в’язницях і СІЗО;
 забезпечення доступу бідних і 

вразливих верств населення до 
правосуддя та посилення їхніх 
правових можливостей; 
 посилення правових можливо-

стей ромів, розвиток інтеграційних 
моделей, які запроваджуватимуть 
молоді освічені ромські лідери.
 боротьбу з політичним популіз-

мом і сприяння усвідомленому 
вибору;
 запровадження практик і меха-

нізмів, що регулюють конфлікт 
інтересів; 
 просування цінностей відкрито-

го суспільства за допомогою зо-
бов’язань України перед ЄС; 
 створення прецедентів підзвіт-

ного використання коштів у сфері 
охорони здоров’я; 
 вироблення збалансованої та 

недискримінаційної наркополі-
тики.

 Європейський Союз 

Представництво Європейської 
Комісії в Україні було відкрито в 
Києві у вересні 1993 року. Пред-
ставництво в Києві є одним з по-
над 130 представництв Європей-
ського Союзу в світі.
З 1 грудня 2009 року після набут-
тя чинності Лісабонського дого-
вору, Представництво Європей-
ської Комісії перетворилося на 
Представництво Європейського 
Союзу в Україні.
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Представництво має статус ди-
пломатичної місії та офіційно 
представляє Європейський Союз 
в Україні.
Інституціями Європейського Со-
юзу є Європейська Комісія, Євро-
пейський Парламент, Рада Євро-
пейського Союзу, Верховний Суд 
та Аудиторський Суд.

Голова делегації:  
Hugues Mingarelli

вул. Володимирська, 101, 
Київ, 01033, Україна, 

Тел.: +38 044 390 8010, 
delegation-ukraine@eeas.europa.eu 

delegation-ukraine-press@eeas.europa.eu 
(Відділ преси та інформації) 

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Головними завданнями в діяль-
ності Представництва є наступні:
 сприяти політичним та еконо-

мічним зв’язкам між Україною та 
Європейським Союзом шляхом 
підтримання ефективного діа-
логу з урядовими установами та 
підвищення поінформованості 
про Європейський Союз, його 
установи та програми;
 відстежувати впровадження 

Угоди про партнерство та співро-
бітництво між Україною та ЄС;
 інформувати громадськість 

щодо розвитку Європейського 
Союзу, роз’яснювати та відстою-
вати окремі аспекти політики ЄС;
 брати участь у впровадженні 

програм зовнішньої допомоги 
Європейського Союзу.

 Асоціація міст України

Асоціація міст України (АМУ) — 
всеукраїнська асоціація органів 
місцевого самоврядування, що 
представляє позицію та захищає 
інтереси місцевого самовряду-
вання, веде від імені громад діалог 
з органами державної влади на 
всіх рівнях. Створена 1992 року за 
ініціативи міських голів. Член Ради 
європейських муніципалітетів та 
регіонів. Учасник впровадження 
децентралізаційної реформи в 
Україні.
Станом на лютий 2019 року до 
складу АМУ входить 760 тери-
торіальних громад, серед яких — 
322 об’єднані територіальні гро-
мади (ОТГ). Регіональні відділення 
діють у всіх областях України.

Людмила Паращенко, 
вул. Січових Стрільців, 73,  

11 поверх, 
м.Київ, 04053, 

Тел./факс: +38 044 486 28 78
 +38 044 486 28 12

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

 Бере участь у формуванні 
законодавчої бази місцевого 
самоврядування;
 здійснює аналітичну, моніто-

рингову, дослідницьку діяль-
ність, організовує професійне 
та громадське обговорення 
проектів законодавчих актів з 
питань місцевого і регіонального 
розвитку;
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 працює над підвищенням 
кваліфікації та проводить 
практичне навчання службов-
ців місцевого самоврядування, 
депутатів місцевих рад;
 надає консультативну та пра-

вову допомогу своїм членам;
 поширює інформацію про 

проблеми місцевого самовря-
дування, шляхи їх вирішення, 
популяризує реформу місцевого 
самоврядування;

 сприяє обміну досвідом та 
кращими практиками муніци-
пального управління та роз-
витку;
 збирає та узагальнює муніци-

пальну статистику;
 проводить соціологічні до-

слідження з актуальних питань 
діяльності місцевого самовря-
дування;
 опікується місцевим економіч-

ним розвитком та підвищенням 
інвестиційної привабливості 
громад;
 сприяє забезпеченню рівних 

прав та можливостей жінок і 
чоловіків;
 налагоджує побратимські 

відносини між українськими 
містами та муніципалітетами 
інших країн;

 співпрацює з міжнародними 
організаціями та проектами, 
що діють у сфері зміцнення 
місцевої демократії та розвит-
ку місцевого самоврядування.

 Асоціація міст 
Київської області

У 1999-2001 роках було розбудо-
вано мережу регіональних відді-
лень Асоціації міст України, яких 
нині діє 25 у всіх регіонах України. 

Мартін Гаррі Гаральдович, пл. 
Лесі Українки, 1, к. 1003, 

м. Київ, 01196, 
Тел. +38 044 286 8509, 

+38 044 284 5003, 
kievregionamu@gmail.com

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Предстваництво АМУ в Київській 
області: 

 готує рекомендації з питань 
подальшого розвитку місцевого 
самоврядування, захисту прав 
та законних інтересів терито-
ріальних громад, зміцнення 
інфраструктури міського госпо-
дарства, надання високоякісних 
громадських послуг, охорони 
громадського порядку в містах, 
поліпшення екологічного стану, 
охорони здоров’я, розвитку наці-
ональних та культурних традицій, 
підготовки кадрів, пропаганди 
передового муніципального 
досвіду; 
 також реалізує заходи по впро-

вадженню в життя своїх рекомен-
дацій.
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 Western NIS Enterprise Fund

Western NIS Enterprise Fund 
(WNISEF) — фонд із капіталом у 
розмірі 150 мільйонів доларів, 
наданих урядом США. Фонд був 
утворений в 1994 році з метою 
підтримки приватизованих та 
приватних підприємств, а також 
підприємців в Україні, Молдові та 
Білорусі.

Ірина Озимок, 
вул. Миколи Раєвського, 4,

(з боку вул. Джона Маккейна, 13/2),
Київ, 01042, Україна,

Тел: +38 044 490 5580,
Факс: +38 044 490 5589,

e-mail: info@wnisef.org

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Програми, згідно яких ініціативи 
підтримуються:

 Програма сприяння експорту 
(підвищення еефктивності дер-
жавної політики, зміцнення дер-
жавних та приватних інституцій, 
підвищення обізнаності про екс-
портні можливості); 

 Програма місцевого економіч-
ного розвитку (активізація громад 
та інноваційні ринкові рішення); 

 Програма соціального інвесту-
вання (надання доступного капі-
талу, менторства, консультування 
для вирішення соціальних про-
блем); 

 Програма економічного лідер-
ства (формування нової спільноти 
лідерів).

 ООН

Група установ ООН в Україні скла-
дається з представництв та офісів 
фондів, програм і спеціалізованих 
установ ООН у країні, включаю-
чи нерезидентів, проектні агенції 
та представництво Бреттон-Вуд-
ських установ:

Спеціалізовані установи, фонди 
та програми ООН, акредитовані в 
Україні:
ВООЗ – Всесвітня організація охо-
рони здоров’я
МВФ – Міжнародний валютний 
фонд
МОМ – Міжнародна організація з 
міграції
МОП – Міжнародна організація 
праці
ММПЛУ УВКПЛ ООН - Моніторин-
гова місія з прав людини в Україні, 
Управління Верховного комісара 
ООН із прав людини
ООН Жінки – Структура ООН з пи-
тань гендерної рівності та розши-
рення прав і можливостей жінок
ПРООН – Програма розвитку ООН
СБ – Світовий банк
УВКБ ООН – Управління Верховно-
го комісара ООН у справах біженців
УКГП – Управління ООН з коорди-
нації гуманітарних питань
ФАО – Продовольча та сільського-
сподарська організація ООН
ЮНЕЙДС – Об’єднана програма 
ООН з ВІЛ/СНІДу
ЮНІСЕФ – Дитячий фонд ООН
ЮНОПС – Управління ООН з об-
слуговування проектів
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ЮНФПА – Фонд народонаселення 
ООН
Установи, фонди та програми 
ООН, що не мають представниць-
кого офісу, але впроваджують про-
грами в Україні:
ЄЕК ООН – Європейська економіч-
на комісія ООН
MАГАТЕ – Міжнародне агентство з 
атомної енергетики
УНЗ ООН – Управління ООН з нар-
котиків та злочинності
ВООН – Програма Волонтери ООН
ЮНЕП – Програма ООН з навко-
лишнього середовища
ЮНЕСКО – ООН з питань освіти, 
науки та культури
ЮНІДО – ООН з промислового 
розвитку.

Оснат Лубрані, координатор 
системи ООН в Україні, 

координатор  
з гуманітарних питань
вул. Кловський узвіз, 1,

Київ 01021, Україна,
Тел.: + 38 044 253 9363, 

Факс: + 38 044 253 2607,
un.ua@one.un.org

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Організація ООН Жінки (пра-
цює в напрямі гендерної 
рівності) здійснює програму 
«Підвищення відповідальності 
щодо фінансування ґендерної 
рівності – Співробітництво ЄС/
ООН з ґендерної рівності (2011-
2015 рр.) Програма фінансується 
ЄС та Іспанією, і ставить за мету 

підвищення об’єму та ефектив-
ного використання донорської 
допомоги, державних ресурсів 
для здійснення національних 
зобов’язань з ґендерної рівності 
та розширення прав і можливо-
стей жінок. Програма впроваджу-
ється у тісному співробітництві 
з Європейською Комісією (ЄС), 
МТЦ/МОП на засадах співпраці 
у галузі ґендерно-орієнтованого 
бюджетування та підвищення 
ефективності допомоги.

 ПРООН

Програма розвитку ООН (ПРО-
ОН) — організація при ООН, 
створена на підставі резолюції 
Генеральної Асамблеї від 22 ли-
стопада 1965 року шляхом об’єд-
нання Розширеної програми 
технічної допомоги ООН і Спеці-
ального фонду.
Ціллю Програми є надання допо-
моги країнам, що розвиваються, у 
справі їхнього національного роз-
витку.

Кловський узвіз, 1, Київ, 01021,
Тел.: +38 044 253 9363

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Шість ключових рішень:
1) Скорочення бідності серед на-
селення;
2) Демократичне врядування за-
ради розвитку мирного, справед-
ливого й інклюзивного суспільства;
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3)  Попередження кризи і зміцнен-
ня стійкості;
4)  Довкілля: екологічні рішення на 
благо розвитку;
5)  Чиста, доступна енергія;
6)  Розширення прав і можливо-
стей жінок та гендерна рівність.

 Посольство Канади

Посольство Канади в Києві — офі-
ційне дипломатичне представни-
цтво Канади в Україні, відповідає 
за розвиток та підтримання від-
носин між Канадою та Україною.

вул. Костельна, 13А, Київ, 01901,
Тел.: (011 380-44) 590-3100,

Факс: (011 380-44) 590-3134,
kyiv@international.gc.ca

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Посольство Канади в Україні реа-
лізує програму Канадського фон-
ду підтримки місцевих ініціатив 
(КФМІ). Канадський Фонд дає 
змогу посольствам Канади по 
всьому світу реагувати на пробле-
ми локального рівня. Реалізуючи 
проекти через Фонд, посольства 
допомагають здійснювати пози-
тивні локальні зміни. Фонд співп-
рацює не лише з тими організаці-
ями, котрі мають велику грантову 
історію й відомі на всю Україну, 
а й з тими, що мають гарну ідею, 
концепцію, проект, але поки що не 
отримували фінансування від ін-
ших донорів. Всі проекти повинні 

відповідати принаймні одному з 
наступних пріоритетів КФМІ:
  Гендерна рівність та розширення 

прав і можливостей жінок і дівчат;
  Інклюзивне врядування, пова-

га до різноманітності, демократії, 
відстоювання прав людини і вер-
ховенства права;
  Підтримка стабільності і без-

пеки, спрямована на запобігання 
конфліктам та зміцнення миру;
  Стимулювання економічного 

зростання для всіх, включаючи еко-
номічні права жінок, гідні робочі міс-
ця та підприємництво, інвестування 
в найбідніші та найбільш вразливі 
верстви населення та забезпечення 
економічної стабільності.

 Посольство США

Посольство Сполучених Штатів 
Америки в Україні — дипломатич-
на установа США в Києві. Сполуче-
ні Штати Америки встановили ди-
пломатичні стосунки з Україною 
у 1991 році, після набуття країною 
незалежності від Радянського Со-
юзу. Політика США зосереджена 
на тому, аби Україна відбулася та 
зміцнилася як демократична краї-
на, що процвітає та у безпеці, біль-
ше інтегровна до європейських та 
євроатлантичних структур.

вул. Авiаконструктора Iгоря 
Сiкорського, 4, Київ, 04112,

Kyivwebmaster@state.gov
Факс: +38 044 521 5155,

Тел.: 044 521 5000
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ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Посольство тісно співпрацює з 
місцевими бізнес-організаціями, 
включаючи Американську торгі-
вельну палату в Україні, Амери-
кансько-Українську бізнес-раду з 
метою активного долучення Уря-
ду України до роботи з важливих 
питань, які впливають на ділове та 
інвестиційне середовище. Посоль-
ство надає ряд послуг, що допома-
гають компаніям досягнути своїх 
цілей в Україні, включаючи пошук 
торгових партнерів і партнерів для 
створення спільних підприємств, 
політичну підтримку з метою до-
сягнення рівних умов ведення біз-
несу. Також Посольство здійснює 
діяльність у напрямі розвитку та 
обміну досвідом впровадження в 
Україні культурних та освітніх про-
ектів (переважно навчальні про-
грами та стажування).

 Посольство Швеції

Посольство Швеції в Україні — ди-
пломатична місія Швеції в Києві. 
Одним з головних його завдань 
є підтримувати стосунки між 
Швецією та Україною і розвивати 
співпрацю у галузі політики, еко-
номіки та культури.

вул. Івана Франка, 34/33, 
3-й поверх, 01901, Київ, Україна,

Тел.: +38 044 494 4270, 
Факс: +38 044 494 4271

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Напрями підтримки ініціатив: 

  відновлення миру та безпеки у 
регіоні, що неможливо без силь-
ної та благополучної України;
  успішна демократична та еко-

номічна трансформація України 
як тригер змін в інших країнах 
Східного партнерства;
  встановлення високих стан-

дартів у сфері захисту прав лю-
дини та меншин як основа єв-
ропейської інтеграції України та 
позитивний приклад для інших 
країн регіону;
  розвиток торговельно-еконо-

мічної співпраці, зокрема через 
розширення контактів між укра-
їнськими та шведськими компа-
ніями і збільшення шведських 
інвестицій. Посольство надає різ-
номанітні види допомоги у формі 
тренінгів, консультацій і грантів. 

 Український жіночий фонд

Український жіночий фонд – між-
народна благодійна організація, 
заснована 2000 року.
Надає фінансову, інформацій-
ну та консультативну допомогу 
організаціям громадянського су-
спільства (ОГС) з України, Молдо-
ви та Білорусі.
УЖФ є членом Міжнародної ме-
режі жіночих фондів і Форуму 
благодійників України.
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вул. Чорновола, 27, офіс 221, 
Київ, 01135, 

uwf@uwf.org.ua, 
тел./факс: +38 044 507 0610

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Цілі фонду: 
1) Просування людських прав та 
основних свобод громадян через 
зміцнення ОГС;
2) Залучення ресурсів для підтрим-
ки громадянського суспільства че-
рез сприяння у розвитку культури 
філантропії в Україні;
3) Посилення консолідації жіночо-
го руху як невід’ємної частини гро-
мадянського суспільства України, 
Молдови та Білорусі;
4) Посилення участі громадськості 
в процесах прийняття рішень на 
різних рівнях;
5) Посилення уваги громадськості 
до питань різноманітності та ґен-
деру. Поточні проекти:
1) Академія жіночого лідерства в 
рамках програми DOBRE;
2) ВПО та приймаючі громади: роз-
будова толерантності через діалог;
3) Жінки просувають зміни, віднов-
лення миру і запобігання конфлік-
там на низовому рівні в Україні;
4) Підтримка нових лідерок та 
правозахисниць вразливих жінок 
в Україні, Білорусі, Молдові, Грузії 
та Росії;
5) Просування прав людини та ґен-
дерної рівності за допомогою мо-
білізації громад задля розширення 
можливостей.

 Pact. Inc

Pact, Inc в Україні виконує п’яти-
річну програму «Об’єднуємося 
заради реформ» (UNITER), яка 
фінансується Агенцією з Міжна-
родного Розвитку США. 
Головною метою програми 
UNITER є зміцнення та підтримка 
активних організацій громадян-
ського суспільства в Україні (ОГС) 
з метою консолідації та посилен-
ня демократичних перетворень. 
Програма акцентує увагу на за-
гальних системних проблемах, 
які постають перед громадян-
ським суспільством.

Олена Герасимова
agerasimova@pactworld.org

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Програма надає підтримку ініці-
ативам ОГС з моніторингу, пред-
ставлення інтересів і захисту 
прав у різних сферах суспільно-
го життя, що сприятиме проце-
сам реформування в Україні. 

Основні напрями підтримки: 
1) здоров’я; 
2) життєзабезпечення; 
3) розвиток потенціалу; 
4) управління природними 
ресурсами; 
5) управління ринками.
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 Міжнародна Амбасада 
Жінок-Підприємниць

Міжнародна Амбасада Жінок-Під-
приємиць в Україні – це незалеж-
на громадська організація. Вона 
заснована у 2016 році в співпра-
ці з Польською Мережею, яка в 
свою чергу, створена за зразком 
проекту Єврокомісії – Європей-
ської Мережі Амбасадорів Жі-
нок-Підприємиць.

Міжнародна Амбасада Жі-
нок-Підприємиць в Україні, як і 
європейська Мережа, об’єднує 
жінок, котрі досягають успіху, ма-
ючи власні компанії та, водночас, 
активно долучаються до суспіль-
ної діяльності.

Вероніка Олена Марчук, 
ambasadaukr@gmail.com, 

02183, м. Київ, 
бул. Перова, 48, кв. 350

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Шляхи досягнення цілей:

1) Польсько-українська Програ-
ма партнерства підприємств «For 
Ukraine»;

2) Щомісячні підприємницькі за-
ходи з обміну досвідом, презен-
тацій бізнесу у колі членів гро-
мадської організації та гостей 
заходів із залученням консультантів, 

фінансистів, представників держав-
ного апарату та інвесторів;

3) Освітні бізнес-програми за різни-
ми сферами бізнесу в Києві та регіо-
нах, малих містечках України;

4) Організація лекцій, тренінгів, біз-
нес конференцій за участю відомих 
українських та зарубіжних жінок-під-
приємців;

5) Участь членів організації та потен-
ційних її учасників у міжнародних 
проектах, пов’язаних з підприєм-
ницькою діяльністю;

6) Організація освітніх заходів та 
проектів, спрямованих на гармоній-
ний розвиток жінки-підприємця, які 
допомагатимуть у набутті додатко-
вих навичків та професійної впев-
ненності;

7) Освітні програми – вебінари;

8) Створення Всеукраїнської громад-
ської організації «Міжнародна Ам-
басада Жінок-Підприємців» з пред-
ставництвом у 15 регіонах України.

 Жіночий консорціум 
України

Жіночий консорціум України – це 
об’єднання, засноване жіночими 
громадськими організаціями, для 
забезпечення рівних прав і мож-
ливостей жінок і чоловіків та бла-
гополуччя дітей в Україні. 
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Всеукраїнська громадська органі-
зація «Жіночий консорціум Укра-
їни» заснована влітку 2001 року. 

Передумовою її заснування був 
активний розвиток великої кіль-
кості жіночих організацій націо-
нального та місцевого значення, 
які мали на меті вирішення соці-
альних важливих проблем, пов’я-
заних із дотриманням прав жінок 
і дітей та недостатньою спро-
можністю жінок у суспільному, 
політичному та економічному 
житті країни.

Марія Алєксєєнко, 
вул. Дарвіна, 8, кв. 55, 

м. Київ, 01004
тел: +38 044 592 68 54

info@wcu-network.org.ua
wcu-network.org.ua

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

На сьогодні Жіночий консорціум 
налічує 15 обласних осередків 
та 25 жіночих громадських орга-
нізацій практично в кожній із об-
ластей України. Це місцеві та регі-
ональні незалежні організації, які 
працюють над вирішенням таких 
пріоритетних питань:
  отримання жінками рівного до-

ступу до прийняття рішень.
  розширення соціально-еконо-

мічних можливостей жінок.
  правова освіта для жінок та 

молоді.

  підтримка жінок у складних 
життєвих обставинах.
  нівелювання впливу ґендерних 

стереотипів у всіх сферах при-
ватного та професійного життя 
людини.
  захист прав дітей.
  утвердження принципу най-

кращого забезпечення інтересів 
дитини. 

Інструменти:
1) Об’єднання зусиль громад-
ських організацій та сприяння 
обміну досвідом і позитивними 
практиками між ними;
2) Аналіз пріоритетних питань на 
місцевому та національному рівні
3) Публічні обговорення актуаль-
них питань;
4) Активізація участі громад-
ськості у важливих соціаль-
но-правових процесах;
5) Навчання заради посилення 
спроможності державних та гро-
мадських організацій та покра-
щення взаємодії між ними;
6) Розробка та відпрацювання 
практичних моделей вирішення 
важливих соціально-правових 
проблем;
7) Підтримка впровадження наці-
ональних та місцевих програм із 
захисту прав жінок та дітей;
8) Моніторинг виконання націо-
нальної та місцевої політики сто-
совно забезпечення рівних прав 
і можливостей жінок і чоловіків 
та покращення становища дітей 
в Україні.
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 Ділові Українські Жінки

«Ділові Українські Жінки» – це 
громадська організація, діяльність 
якої має на меті зміцнення впли-
ву та ролі жінки у реформуванні 
українського суспільства.

Членкині організації – впливові 
жінки з активною життєвою по-
зицією, лідери у різноманітних 
сферах діяльності – підприємни-
цтва, fashion індустрії, медицини, 
туризму та інших галузях. 

Президент та засновниця орга-
нізації Наталія Нетовкіна. Актив 
ГО «Ділові Українські Жінки» – це 
29 успішних жінок, що заснували  
та/або приєдналися і активно 
підтримували діяльність органі-
зації протягом декількох років.

Наталія Нетовкіна,
Київ, вул. Саксаганського, 70 а,

Тел.: +38 068 510 97 10
ukr.businesswomen@gmail.com

ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ

Напрямки діяльності:
1) Благодійність
2) Гендер
3) Здоров’я
4) Культура
5) Молодь
6) Освіта
7) Соціальний захист

Види діяльності:
1) Дослідження
2) Захист прав
3) Збір пожертв
4) Консультування
5) Навчання
6) Події/Заходи
7) Просвітництво
8) Соцдопомога. 

Як закритий Клуб Успішних Жінок 
м. Києва займаються культурни-
ми, благодійними та меценатськи-
ми проектами, такими як:
  підтримка міжнародного конкур-

су молодих талантів ім. В.Горовиця;
  духовний етно-фестиваль 

«Трійця»;
  щорічні благодійні проекти 

«Ялинка бажань» та «Лавка чу-
дес» для дітей дитячих будинків;
  кураторство кардіологічного 

та токсикологічного відділень На-
ціональної лікарні «Охматдит» і 
дитячих будинків в с. Копилів та 
с. Петрівське;
  участь у чисельних благодійних 

та культурних ініціативах.
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